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Orientação para resumo expandido 

 

1. O resumo expandido de, no mínimo, três e, no máximo, cinco laudas, incluindo também Tabelas 

e/ou Figuras, deve ser organizado em Título, Autor(es), Resumo, Palavras-chave, Introdução, 

Metodologia, Resultados, Considerações Finais e Referências.  

2. A formatação deve ter margens superior, inferior, esquerda e direita de 2,5 cm, podem ser 

empregadas as fontes Arial ou Time New Roman, corpo 12 e espaçamento simples.  

3. O Título do trabalho deve ser apresentado em letras maiúsculas, corpo 14, em negrito, 

centralizado com, no máximo, 20 palavras. Em seguida, devem aparecer a autoria e os endereços 

pessoal e institucional, corpo 12, alinhado à direita.  

4. O Resumo deve ser apresentado em parágrafo único com no máximo 250 (duzentas e 

cinquenta) palavras sem conter referências. Logo em seguida, serão incluídas entre três a cinco 

“Palavras-chave” separadas por “ponto e vírgula”.  

5. A Introdução de, no máximo, 1000 (um mil) palavras, embasada nas referências, deve justificar 

o problema estudado e apresentar os objetivos da pesquisa.  

6. A Metodologia deve, utilizando-se da revisão de literatura, elencar os métodos e técnicas sem 

exceder 1000 (um mil) palavras.  

7. Os Resultados – para as pesquisas concluídas – devem conter os dados obtidos em forma 

textual ou de Tabelas e/ou Figuras. As pesquisas em andamento, podem apresentar resultados 

parciais alcançados até o momento.  

8. As Tabelas e/ou Figuras (fotografias, gráficos, desenhos) devem ser inseridas no texto e 

numeradas com algarismos arábicos e seus respectivos títulos devem ficar abaixo (sem negrito).   

9. Em Considerações Finais, deve ser apresentada a síntese da pesquisa em máximo de 200 

(duzentas) palavras.  

10. Em Referências, devem ser elencados os trabalhos mencionados no texto, obedecendo às 

normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
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