
 

 

   

 

 Os resumos expandidos deverão ser redigidos de forma concisa, com exatidão e clareza 

conceituais e técnicas necessários para sua compreensão, dentro de no máximo 4 (quatro 

páginas). 

 Os textos podem ser redigidos em português, espanhol ou inglês. 

 A fonte deve ser Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 (entre linhas), margem de 2 

cm em todos os lados, justificado e sem dividir palavras no final da linha. Utilizar as normas de 

formatação da ABNT (www.abnt.org.br). 

 Título: deve proporcionar uma ideia precisa do conteúdo e ser o mais curto possível, escrito 

em letra maiúscula, tamanho 12 e centralizado. 

 Autores: constar sempre na ordem correta, sem inversões, com o sobrenome maiúsculo e 

alinhado à direita. Sendo aceito somente com um (01) autor principal e no máximo mais quatro 

(04) coautores, perfazendo o total de cinco (05). O autor principal somente poderá inscrever  1 

resumo expandido. Após os nomes dos autores deverão constar os seus vínculos institucionais, 

com a indicação de e-mail somente do 1º autor. 

 O Resumo Expandido deve ser subdividido em Introdução, com referências bibliográficas que 

justifiquem o trabalho, com objetivo no final, Material e Método, Discussões, Conclusões e 

Referências bibliográficas. 

 Na primeira página também deve estar indicado como nota de rodapé, fonte Times New 

Roman tamanho 10, o eixo temático ao qual pertence o trabalho. 

 Ilustrações: as tabelas e as figuras devem ser limitadas ao necessário, numeradas em arábico 

e inseridas no texto. As legendas devem ser autoexplicativas e colocadas acima das tabelas e 

quadros e abaixo das figuras. Evitar linhas verticais nas tabelas. 

 Não usar negrito no texto. 

 Arquivo eletrônico: O arquivo contendo os resumos expandidos deve ser enviado em 

extensão .doc. O Resumo Expandido somente será avaliado e publicado nos Anais do Evento, 

após confirmado o pagamento da inscrição. 



 

 

   

 Os trabalhos aceitos serão publicados nos Anais Eletrônico (Pen Drive) com ISSN. 

 As normas são aplicadas indistintamente a todos os trabalhos inscritos: mesas, comunicação 

oral e painéis. 

        As instruções para confecção dos Banner´s ou Painéis estão no Template para este fim. Estes 

deverão ter o tamanho único de 1,2 m de comprimento por 1 m de largura, com todas as 

informações do Resumo Expandido. 

 

 

 

 


