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RESUMO SIMPLES Normas para Resumo científico de trabalho de pesquisa  

1. Os resumos deverão estar digitados em editor de texto Word (.DOCX), fonte Arial, 
estilo normal, tamanho 12, em português, espaçamento simples (1,0) entre linhas. 2. 

Utilizar as seguintes margens: superior e esquerda 3.0 cm, margem direita e inferior 
2.0 cm; fonte Arial, estilo normal, em página A4.  

3. Os resumos deverão conter os seguintes itens: Título: o título do resumo deverá ser 
em letra maiúscula, em negrito, centralizado, fonte Arial, estilo normal, tamanho 12. 
Nomes e sobrenomes dos autores (máximo 6 autores por trabalho): deverão ser 
escritos nesta ordem e estar três linhas abaixo do título (pular duas linhas). Utilizar 
fonte Arial, tamanho 12. Escrever apenas nome e sobrenome dos autores, em forma 
de texto corrido, separados por vírgula. Não escrever qualquer outro termo, como 
autor e coautores, professor orientador etc. Informações do autor principal: deve ser 
escrito abaixo do nome dos autores, na próxima linha, em fonte Arial, tamanho 10. 
Conter apenas filiação institucional e e-mail do autor principal. As filiações 
institucionais dos demais autores (formação, curso que frequenta, vínculo 

institucional) devem ser inseridos como nota de rodapé.  

Corpo do resumo estruturado: deverá estar duas linhas abaixo do endereço do 
autor principal (pular uma linha). O corpo do resumo deverá estar no modo justificado, 
fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,0 entre linhas e conter no mínimo 250 e no 
máximo 400 palavras. Os resumos devem ser em parágrafo único sem incluir figuras, 
tabelas ou referências. Os itens da estrutura do resumo devem estar sem entrada de 
parágrafo ou linhas em branco, contemplando: Introdução; Objetivo; Metodologia ou 
Material e métodos; Resultados (parciais ou concluído) e Conclusões ou 
considerações finais. Palavras-chave: Redigir na linha abaixo do parágrafo do 

resumo (sem pular linha) em fonte Arial, tamanho 12, com inicial maiúscula, separadas 
por ponto e vírgula. Deverá conter três palavras-chave (evitar repetir palavras 

utilizadas no título). 

Agradecimentos (se necessário): Após as palavras-chave, pular uma linha e fazer 
referência as fontes de financiamento (custeio, quando for o caso), em letra Arial, 

tamanho 12.  

Cada participante poderá submeter somente 01 (um) trabalho, podendo ser coautor 

de trabalhos submetidos por outros participantes. 

É necessário anexar ao campo de submissão dois arquivos, um com a identificação 
dos autores e outro não identificado. 

Normas para apresentação: - A confecção da apresentação será de responsabilidade 
do autor, seguindo as normas estabelecidas. O modo de apresentação oral online será 

divulgado algumas semanas antes da data do evento. 

Não alterar o cabeçalho do documento. 
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AO ENVIAR O TRABALHO, O AUTOR DEVE CLASSIFICÁ-LO DE ACORDO COM 
AS ÁREAS: 

1. Biotecnologia de alimentos, tratamento e aproveitamento de subprodutos; 
2. Controle de qualidade: Análise sensorial, Química de alimentos e Análise de 

alimentos; 
3. Engenharia: Desenvolvimento, modelagem, simulação, controle e automação de 

processos e operações; 
4. Nutrição: Alimentos funcionais, Fortificação de alimentos, Rotulagem obrigatória; 
5. Segurança alimentar: Microbiologia de alimentos, Higiene em indústria de 

alimentos e Toxicologia de alimentos; 
6. Tecnologia de Alimentos: Embalagens de alimentos, Desenvolvimento e 

processamento de alimentos. 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Os trabalhos e conceitos neles emitidos são de responsabilidade dos autores. 
b) Os autores aceitam que a comissão organizadora do I SISTEA tenha plenos 

direitos sobre os trabalhos enviados, podendo incluí-los nos anais, imprimi-los e 
divulgá-los, sem o pagamento de qualquer remuneração. 

c) Os trabalhos serão avaliados por revisores convidados pelo Comitê Científico do 
Evento. Somente os trabalhos aceitos poderão ser apresentados e publicados 
nos anais do Congresso. 

d) Serão aceitos apenas trabalhos de pesquisa científica. Não serão aceitos 
resumos de resultados de aula prática ou de extensão universitária.  


