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TULO EM MAIÚSCULA TIMES NEW ROMAN 
TAMANHO 18 

 
Nome Sobrenome autor 1º autor Times New Roman 12 1*, Nome Sobrenome autor 2º 
autor Times New Roman 122, Nome Sobrenome autor 3º autor Times New Roman 123 

 
1 Curso, Departamento, Universidade. 
2 Curso, Departamento, Universidade. 
3 Curso, Departamento, Universidade. 

 
 

Resumo 
 
Leia com atenção, não alterar a formatação sugerida ou o resumo será desconsiderado. Nesta 
seção deve ser apresentado o resumo completo (Introdução, Objetivos, Material e Métodos, 
Resultados e Discussão) com 200 palavras escrito em Times New Roman tamanho 12 
espaçamento simples, texto justificado, recuo esquerda 3,0 cm e direita de 3,0 cm sem 
abreviações e marcações em negrito. Texto corrido. Nesta seção deve ser apresentado o resumo 
completo (Introdução, Objetivos, Material e Métodos, Resultados e Discussão)  com 200 
palavras escrito em Times New Roman tamanho 12 espaçamento simples, texto justificado, 
recuo esquerda 3,0 cm e direita de 3,0 cm sem abreviações e marcações em negrito. Texto 
corrido. Nesta seção deve ser apresentado o resumo completo(Introdução, Objetivos, Material e 
Métodos, Resultados e Discussão)   com 200 palavras escrito em Times New Roman tamanho 
12 espaçamento simples, texto justificado, recuo esquerda 3,0 cm e direita de 3,0 cm sem 
abreviações e marcações em negrito. Texto corrido. Nesta seção deve ser apresentado o resumo 
completo(Introdução, Objetivos, Material e Métodos, Resultados e Discussão)  com 200 
palavras escrito em Times New Roman tamanho 12 espaçamento simples, texto justificado, 
recuo esquerda 3,0 cm e direita de 3,0 cm sem abreviações e marcações em negrito. Texto 
corrido. Nesta seção deve ser apresentado o resumo completo (Introdução, Objetivos, Material e 
Métodos, Resultados e Discussão)   com 200 palavras escrito em Times New Roman tamanho 
12 espaçamento simples, texto justificado, recuo esquerda 3,0 cm e direita de 3,0 cm sem 
abreviações e marcações em negrito. Texto corrido. 
 
 
Palavras-chave: Mínimo 3 máximo 5 palavras separadas por vírgula  em times New Roman 
tamanho 11 espaçamento simples. 
 
 
Autor correspondente*: email 
Endereço completo Rua/avenida, número, CEP, cidade, Estado, País. 

 
 

Data Limite para Submissão do Resumo: 10/08/2017  

 
NORMAS PARA CONFECÇÃO DE PAINEL  
Será disponibilizado para a fixação de cada painel um espaço de 1,00 m de largura por 

1,20 m de altura.  

As dimensões recomendadas para o painel são:  

Largura: 0,90 m  



Altura: 1,0m  

Margem: 1,50 cm em toda extensão e na separação dos tópicos.  

Os painéis deverão apresentar os seguintes itens:  

Logotipo da USC e da entidade onde o resumo foi realizado – se necessário;  

Título do projeto em letras maiúsculas - tenha em mente que o Título do Resumo  deve 

ser lido a uma distância mínima de 1 metro, por isso, utilize letras grandes.  

O painel deverá conter os seguintes itens: Introdução, Objetivos, Material e Métodos, 

Resultados e Discussão.  

 
INSTRUÇÕES AOS AUTORES PARA FIXAÇÃO E AVALIAÇÃO  
 
Os painéis deverão ficar expostos durante o período das 17:00 as 19:00 hs do dia 31/07 de 
fronte ao auditório E001. A comissão irá avaliar os trabalhos em horários específicos – se 
por acaso houver mudanças no local de exposição. O principal autor do trabalho será 
informado por e-mail.  
Trabalhos não fixados nos horários estabelecidos serão desclassificados SEM DIREITO A 
CERTIFICAÇÃO – mesmo que aprovado;  
O certificado será enviado apenas para o autor que fez a inscrição no evento, este deverá 
socializar o mesmo com os demais autores.  
Os autores devem retirar o painel após as 19:00hs no dia que foi selecionado para a 
apresentação.  
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