
 

NORMAS SUBMISSÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS:  

RESUMO SIMPLES  

Normas para resumo de trabalho concluído ou em andamento (apresentação na forma de pôster):  

1. Os resumos deverão ter, no máximo, 06 (seis) autores, sendo: 01(um): orientador e 05 (cinco): 

autores. 

2. É obrigatório que pelo menos um dos autores do trabalho esteja inscrito no evento para que o 

mesmo seja aceito para apresentação, devendo o trabalho ser submetido pelo autor principal.  

3. É importante o preenchimento correto de todos os campos no momento da inscrição, assim como 

dos dados solicitados dos participantes, pois não será possível proceder à correção de nome de 

autores, nem será possível adicionar autor e/ou coautores após a inscrição do trabalho. 

4. O conteúdo do trabalho é de responsabilidade exclusiva do orientador, do apresentador/relator do 

trabalho e dos demais coautores. 

5. Os trabalhos deverão ser submetidos entre o período de 03 à 21 de setembro de 2018. 

6. Caso não sejam atendidas as normas para preparação dos resumos acima relacionadas, o trabalho 

será rejeitado pela Comissão Avaliadora. 

7. Utilizar as seguintes margens: superior e esquerda 3.0 cm, margem direita e inferior 2.0 cm em 

página A4. 

8. 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: deverão ser escritos três linhas abaixo do título (pular duas 

linhas), alinhados à direita.  

Escrever apenas nome e sobrenome dos autores, um abaixo do outro. O nome do relator deve estar 

em negrito. Não escrever qualquer outro termo, como autor e coautores, professor orientador e etc.  



As filiações institucionais dos autores (formação, vínculo institucional e e-mail) devem ser inseridas 

como nota de rodapé, em fonte Arial, tamanho 10. 

Corpo do resumo: deverá estar duas linhas abaixo do nome dos autores escrito no modo justificado, 

fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas e conter no mínimo 300 e no máximo 400 

palavras.  

Os resumos devem ser escritos em parágrafo único sem incluir figuras, tabelas ou referências.  

Os itens da estrutura do resumo devem estar destacados em negrito, sem entrada de parágrafo ou 

linhas em branco, contemplando:  

a) Introdução  

b) Objetivo  

c) Metodologia ou Material e métodos 

d) Resultados (parciais ou concluídos) 

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. Poderão ser utilizadas no mínimo três e no 

máximo cinco palavras-chave, de acordo com os descritores disponíveis em http://www.bireme.br/ 

ou http://desc.bvs.br/.  

Segue abaixo o modelo de resumo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bireme.br/
http://desc.bvs.br/


 

TÍTULO: EM ARIAL 12, CENTRALIZADO, NEGRITO E MAIÚSCULAS: SUBTÍTULO 

TAMBÉM 

 

             

Nome do relator na ordem normal
 
(em negrito)

1
 

Nome do segundo autor
2
 

 

 

RESUMO 

 

O resumo deve ser escrito em parágrafo único no modo justificado, fonte Arial, tamanho 12, 

espaçamento 1,5 entre linhas e conter no mínimo 300 e no máximo 400 palavras.  

Palavras-chave: mínimo três e no máximo cinco palavras-chave, separadas por ponto e de acordo 

com os descritores disponíveis em http://www.bireme.br/ ou http://desc.bvs.br/. 

 

 

                                                           
1 

Formação ou titulação do relator, instituição de ensino (abreviatura do nome da instituição, cidade, estado), e-mail 

para contato. 

2 
Formação ou titulação do autor, instituição de ensino (abreviatura do nome da instituição, cidade, estado, e-mail para 

contato.  

http://www.bireme.br/
http://desc.bvs.br/

