
ANEXO I  

 

 

 NORMAS PARA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DOS TEXTOS PARA 

APRESENTAÇÃO ORAL 

 

1 . Resumo Expandido 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

(Em letras maiúsculas, fonte Arial, negrito, tamanho 12, centralizado) 

Nome e Sobrenome dos autores autor1, autor2, autor3, autor4 

(Fonte: Arial, 11, Centralizado, Negrito, Espaçamento Simples. Identifique a 

instituição com números no formato sobrescrito tamanho 12, espaçamento 12 

pt antes do parágrafo) 

1Instituição/Departamento, e-mail 

2Instituição/Departamento, e-mail 

3Instituição/Departamento, e-mail 

4Instituição/Departamento, e-mail 

(Fonte: Arial, 10, centralizado, espaço simples, identificar instituição com 

sobrescrito, espaçamento 6 pt antes do parágrafo)  

 

O texto deverá ser escrito em Fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 

simples, justificado. Para facilitar a análise pela comissão avaliadora, o texto 

deverá ser exposto de forma clara e sucinta contendo Introdução, Objetivos, 

Metodologia, Resultados, Conclusões e Referências.  

O texto do resumo expandido deverá ocupar no mínimo 2 e no máximo 4 

páginas. O layout da página está no formato A4 com margens esquerda, 

direita, superior e inferior de 2,5 cm. 

As citações bibliográficas e referências presentes no texto devem seguir as 

normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

 



 

2.  Trabalho Completo 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

(Em letras maiúsculas, fonte Arial, negrito, tamanho 12, centralizado) 

Nome e Sobrenome dos autores autor1, autor2, autor3, autor4 

(Fonte: Arial, 11, Centralizado, Negrito, Espaço Simples. Identifique a 

instituição com números no formato sobrescrito tamanho 12, espaçamento 12 

pt antes do parágrafo) 

1Instituição/Departamento, e-mail 

2Instituição/Departamento, e-mail 

3Instituição/Departamento, e-mail 

4Instituição/Departamento, e-mail 

(Fonte: Arial, 10, centralizado, espaço simples, identificar instituição com 

sobrescrito, espaçamento 6 pt antes do parágrafo)  

Resumo contendo até 250 caracteres, Fonte Arial, tamanho 12, 

espaçamento simples. 

Palavras-chave: Mínimo de três, máximo de cinco palavras. 

(Fonte: Arial, 11, alinhamento a esquerda, espaço simples, itálico, 

espaçamento de 6 pt antes e depois do parágrafo). 

O texto deverá ser escrito em Fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, 

justificado. Para facilitar a análise pela comissão avaliadora, o texto deverá 

ser exposto de forma clara e sucinta contendo Introdução, Objetivos, 

Metodologia, Resultados e Discussões, Conclusões e Referências.  

O texto deverá ocupar no mínimo 8 e no máximo 10 páginas, incluindo fotos, 

gráficos e tabelas.  

O layout da página está no formato A4 com margens esquerda, direita, 

superior e inferior de 2,5 cm. 

As citações bibliográficas, referências, figuras, quadro e tabelaspresentes 

no texto devem seguir as normas vigentes da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT. 

 


