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PUBLICAÇÃO DOS RESUMO EXPANDIDO E TRABALHO COMPLETO 

INFORMAÇÕES SOBRE FORMATAÇÃO DO TEXTO 

 

O envio do texto completo para publicação em anais em formato digital, on line, no site do evento, 

deve ser realizado até o dia 17 de junho de 2019. Não haverá publicação impressa ou em cd-room. A 

publicação on line contará com ISBN. 

Somente serão publicados – RESUMO EXPANDIDO e TRABALHO COMPLETO (Comunicação 

Oral e Poster) – dos trabalhos cujos autores/as (autor principal e co-autores, quando houver) tenham 

efetuado o pagamento das respectivas inscrições no evento.  

A revisão de redação dos textos do resumo e do trabalho completo encaminhados para publicação – 

correção gramatical – é de responsabilidade do/a(s) autor/a (es/s). 

A publicação dos textos estará disponível até o dia 01 de julho do corrente ano. 

Não é necessário enviar novo arquivo com o RESUMO EXPANDIDO já enviado no ato da 

inscrição. 

 

NORMAS PARA FORMATAÇÃO DO TRABALHO COMPLETO: 

O trabalho completo deverá observar as seguintes normas: 

 Comunicação oral: mínimo de 8(oito) e máximo de 20 (vinte) páginas, incluindo Texto, Tabelas 

e/ou Figuras e referências bibliográficas, de acordo com as normas ABNT). 

 Poster: mínimo de 6(seis) e máximo de 10 (dez) páginas,  incluindo Texto, Tabelas e/ou Figuras 

e referências bibliográficas, de acordo com as normas ABNT. 

Formatação: 

 Utilizar: Utilizar editor de texto Word 97-2003 ou posterior. 

 TÍTULO DO TRABALHO COMPLETO, que deve ser o mesmo título do RESUMO 

EXPANDIDO, grafado em letras maiúsculas (CAIXA ALTA), utilizando fonte Time 

New Roman, corpo 12, em negrito, justificado, com no máximo 25 palavras (mesmo 

formato utilizado no RESUMO EXPANDIDO)  

 Após duas linhas (espaços) do TÍTULO, deverá aparecer o(s) Nome(s) Completo(s), 

seguidos do registro da instituição e e-mail, do(s) Autor(es) e co-autor(es), com o 

nome do autor principal na primeira linha, em fonte Time New Roman, tamanho 12, 

alinhamento à esquerda (mesmo formato utilizado no RESUMO EXPANDIDO). 

 Abaixo do nome dos autores registrar o nome do eixo temático para o qual o trabalho foi 

submetido. 

 O texto do TRABALHO COMPLETO deverá ser formatado em papel A-4 com margens 

de 2,5 cm, fonte Times New Roman, tamanho 12, inclusive no título, alinhamento 
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justificado, espaçamento 1,5 cm entre as linhas. O recuo de parágrafo deve ser de 

1,25 cm (padrão word). As notas, quando houver, devem ser inseridas ao pé da página. 

 As citações bibliográficas (referências) no texto devem seguir as normas vigentes 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 Nas Referências Bibliográficas devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no 

texto, em ordem alfabética do sobrenome. A ordem dos elementos em cada referência 

deverá obedecer às normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT. 

ATENÇÃO: Não é necessário enviar novo arquivo com o resumo expandido já enviado no ato da 

inscrição. 

 

MODELO 

 

TÍTULO EM CAIXA ALTA COM NO MÁXIMO 25 (VINTE E CINCO) PALAVRAS 

FONTE TIME NEW ROMAN 12 PONTOS 

 

Nome do Autor Principal – instituição – e-mail 

Nome do Co-Autor – instituição – e-mail 

Eixo Temático: 

 

O texto do trabalho completo deve ser inserido após o registro do título, do(s) nome(s) do(s) 

autor(es) seguido(s) da indicação da instituição e e-mail e do eixo temático. Observar a formatação e 

número de páginas informadas nas orientações descritas acima. 
 


