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RESUMO 
 

O texto deve ser elaborado no Word, página A4, fonte Times New Roman, espaço 1,15 

entrelinhas e texto justificado. A página deve conter margens superior e esquerda de 3 cm e 

inferior e direita com 2 cm. O resumo deverá iniciar com o TÍTULO do trabalho em letras 

maiúsculas, utilizando, tamanho 14, em negrito, centralizado com, no máximo, 20 palavras. 

Após duas linhas (espaços) do Título, devem aparecer os nomes completos dos autores, 

separados por ponto e vírgula, em fonte Time New Roman, corpo 12, centralizados. Fazer 

chamada com número arábico sobrescrito, após o último sobrenome de cada autor, para indicar 

o endereço institucional (centro, departamento, núcleos, laboratórios, grupos de pesquisa) e o 

eletrônico (e-mail). O resumo pode conter no máximo 06 autores, deve ter no máximo 250 

(duzentas e cinquenta) palavras, e deve também incluir os seguintes tópicos: introdução, 

objetivos, metodologia, resultados e conclusão explicitados dentro do resumo. O resumo NÃO 

deve incluir tabelas, figuras e referências bibliográficas e deve ser apresentado em parágrafo 

único. Logo após o Resumo, segue-se à expressão “Palavras-chave” e, na mesma linha que ela, 

serão incluídas, no mínimo, três e, no máximo, cinco, expressões em português relacionadas ao 

tema do trabalho, separadas por “ponto”. Quando houver apoio financeiro, descrever o órgão 

de apoio, no campo determinado na submissão do resumo. Considerações éticas: em trabalhos 

envolvendo seres humanos ou pesquisas com animais, colocar o número de aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa ou do Comitê de Ética em Experimentação Animal. 

 

Palavras chave: Resumo. Metodologia. Normas. 
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