
 

 

NORMAS PARA ENVIO RESUMO: 

 
ELABORAÇÃO DO RESUMO 
 
o Programa: Microsoft Word® .  
o Margens: Esquerda com 2cm e superior, inferior e direita com 1,5cm.  
o Fonte: Times New Roman 12, letra estilo normal, o texto deverá ter em 
espaçamento simples e sem recuo de parágrafo.  
o Os trabalhos devem conter entre 3000 e 3500 caracteres (incluindo os espaços e 
os caracteres dos campos título, autores, texto, instituição e apoio financeiro).  
o Título: Completo em letras maiúsculas, negrito, justificado.  
o Autor(es): Justificado(s), nome abreviado do (s) autor (es), deve seguir o 
modelo abaixo. O nome do autor principal deverá aparecer em negrito e o nome do (a) 
apresentador (a) deverá estar sublinhado (mesmo nome da ficha de inscrição). Os nomes 
dos autores deverão estar separados com ponto e vírgula.  
o Instituição : Justificado(s), nome (s) da (s) instituição (ões) seguido pelo nome 
do campus e da faculdade, todos por extenso, separados por hífen. A numeração que 
identifique a instituição de origem do (s) autor (es) deve estar entre parentes, sobrescrita 
e anterior ao nome da instituição.  
o Texto: Justificado e especificar os tópicos: Introdução, Objetivos, 
Metodologia e Resultados e discussão. Os tópicos devem ser colocados em negrito. O 
texto não deverá conter tabelas, fotos ou figuras 
o Palavras- chave: Informar três palavras-chave.  
o Apoio financeiro: Informar a (s) agência (s) de fomento separadas por vírgula  
o Referências podem ser acrescidas após os resultados e discussão: citar 
somente as mais relevantes e se fizer questão da citação. 
o Agradecimentos serão colocados por ultimo  
 

APRECIAÇÃO DOS RESUMOS  
 
o Os resumos serão avaliados pela Comissão Científica e Avaliadora, com base 
nos critérios abaixo:  
o - Adequação do resumo ao evento;  
o - Clareza na redação do resumo;  
o - Definição dos objetivos;  
o - Adequação da metodologia;  
o - Resultados compatíveis com os objetivos propostos 
 

 

 



ELABORAÇÃO DO PÔSTER  
 
o Tamanho: 90 x 100 cm.  

o Os painéis deverão conter:  
o Título do trabalho;  
o Nome(s) do(s) autor(es) e afiliação;  
o Introdução;  
o Objetivo;  
o Metodologia;  
o Resultados e discussão; (imagens, gráficos e tabelas podem ser inclusos) 
o Considerações Finais  (item opcional).  
 

OBS: Os painéis deverão ser fixados em local previamente demarcado no dia 29/8/2016 

até  às 22h. 

 


