
 

TITULO DO TRABALHO (EM NEGRITO, CENTRALIZADO): mínimo de 20 

caracteres e máximo de 200 caracteres com espaço 

 

Área temática: Inserir a área temática do trabalho que será enviado 

 

Autores: inserir autores, coautores e coordenador ou orientador do trabalho, com a sua 

respectiva filiação e e-mail do autor do trabalho. 

 

RESUMO: inserir texto com mínimo de 1500 caracteres e máximo de 2500 caracteres 

com espaço. 

 

PALAVRAS-CHAVE: inserir de 3 a 5 (mínimo de 20 caracteres e máximo de 100 

caracteres com espaço) 

 

1. INTRODUÇÃO: deve ser breve e conter a justificativa do trabalho de forma clara, 

utilizando de revisão de literatura. O último parágrafo deve conter os objetivos do 

trabalho realizado. 

 

2. METODOLOGIA: deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo que o leitor 

entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados. Deve conter as referências 

da metodologia de estudo e/ou análises empregadas.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO: deve conter os dados obtidos, podendo ser 

apresentados, também, na forma de Tabelas e/ou Figuras. A discussão dos 

resultados deve estar baseada e comparada com a literatura, indicando sua 

relevância. 

As Tabelas e/ou Figuras (fotografias, gráficos, desenhos) devem ser elaborados de 

forma a apresentar qualidade necessária à boa reprodução. Devem ser gravadas no 

programa Word para possibilitar possíveis correções. Devem ser inseridas no texto e 

numeradas com algarismos arábicos. Nas Tabelas (sem negrito), o título deve ficar 

acima e nas Figuras (sem negrito), o título deve ficar abaixo.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: deve ser elaborada no presente do indicativo e com base 

nos objetivos e resultados do Resumo Expandido.  



 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: listar somente os trabalhos mencionados no 

texto, em ordem alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. Dois ou mais autores, 

separar por ponto e vírgula. A ordem dos itens em cada referência deve obedecer às 

normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  

 

 

OBSERVAÇÃO: O trabalho deve ter no mínimo 04 (quatro) e no máximo 05 (cinco) 

páginas, incluindo eventuais gráficos, tabelas, ilustrações, dentre outros. 

 


