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RESUMO 

No máximo 250 palavras em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples, 

justificado, em um único parágrafo sem margem. Deve apresentar o tema, conter a sua 

justificativa, objetivos, metodologia e breve conclusão. 

  

Palavras-chaves: três a cinco palavras, apenas com a primeira letra maiúscula, separadas por 

ponto e vírgula. 

 

ABSTRACT 

Versão do resumo em inglês. 

 

Key-words: versão das palavras-chave em inglês. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Apresentação do tema com a sua delimitação e justificativa em Times New Roman, 

fonte 12, justificado, com espaçamento de 1,5 cm.  
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OBJETIVOS 

Indicação do objetivo geral e dos específicos em fonte Times New Roman, fonte 12, 

justificado, com espaçamento de 1,5 cm. 

 

 

METODOLOGIA 

 Descrição dos percursos metodológicos para alcançar os objetivos pretendidos, em 

Times New Roman, fonte 12, justificado, com espaçamento de 1,5 cm. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresentação de dados e resultados alcançados até o momento da elaboração do 

resumo expandido.O texto deverá estar em Times New Roman, fonte 12, justificado, com 

espaçamento de 1,5 cm. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O texto deve ser elaborada com o verbo no presente do indicativo, em frases curtas, 

com base nos objetivos e resultados do Resumo Expandido. Não deve exceder 200 

(duzentas) palavras, em Times New Roman, fonte 12, justificado, com espaçamento de 1,5 

cm. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 Em ordem alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. Dois ou mais autores, separar 

por ponto e vírgula. Os títulos dos periódicos não devem ser abreviados. A ordem dos itens 

em cada referência deve obedecer às normas vigentes da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT. O texto deverá estar em Times New Roman, fonte 12, alinhado à esquerda e 

com espaçamento simples na referência, e espaçamento 1,5 cm entre as referências. Lista dos 

trabalhos mencionados no texto. 


