INSTRUÇÕES PARA AUTORES
Antes de iniciar a submissão do seu trabalho, leia atentamente as instruções
abaixo e, em caso de dúvidas entre em contato com a organização do evento.
O Resumo deverá ser elaborado de acordo com essas instruções utilizando o
template (arquivo modelo) disponibilizado na página do evento e que contém o
cabeçalho e rodapé do arquivo oficiais.
Além disso, é necessário ficar atento às questões éticas da sua pesquisa:
• Se o trabalho envolveu pesquisa com seres humanos, é necessário incluir
no corpo do resumo o número CAAE ou o número do protocolo de submissão
ao Comitê de Ética;
• Se o trabalho envolveu pesquisa com animais, é necessário incluir no corpo
do resumo o número do protocolo de submissão ao CEUA.
• O conteúdo do resumo é de inteira responsabilidade dos autores, incluindo
a correção ortográfica.
• Os resumos deverão ser submetidos por meio digital no formato Word 972003 ou Word (.docx), com até 2Mb de tamanho.
• Número máximo de 6 (seis) autores por trabalho, incluindo o apresentador.
• Os Resumos em desacordo com as normas estabelecidas não serão
avaliados pelo Comitê Científico.
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NORMAS PARA REDAÇÃO DE RESUMO SIMPLES

Título do Trabalho
(Fonte Arial 12, Negrito, Caixa Alta e Baixa, Espaço Simples (1,0) e Centralizado)

MAGALHÃES, J. C.1; BORGES, W. E.1; RODRIGUES, T. R.1
Dispõe-se o último sobrenome, vírgula, a abreviação do primeiro nome, ponto, seguido da abreviação
do nome do meio e ponto. Quando houver mais de um autor, seus nomes devem ser separados por
ponto e vírgula. Fonte Arial 12, em CAIXA ALTA, em negrito, espaço simples (1,0), centralizado,
enumerados segundo a instituição as quais pertencem, com destaque para o apresentador
(sublinhado), conforme exemplo acima.

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ.
exemplo@gmail.com
A afiliação deve ser inserida na linha abaixo do último autor, referenciando cada instituição ao autor por
um número. Após a instituição, dispor vírgula, a cidade, vírgula o Estado onde se encontra a instituição
e ponto. Fonte Arial 10, itálico, espaço simples (1,0) e centralizado.
O e-mail do autor responsável pelo trabalho deve ser disposto logo abaixo da instituição a qual ele está
vinculado. O e-mail deve ser formatado do mesmo modo que a afiliação, conforme exemplo acima.

RESUMO
(A palavra RESUMO de estar em Fonte Arial 12, Negrito, Caixa Alta e Baixa, Espaço Simples (1,0)
e Centralizado)

Texto do resumo deve seguir o padrão descrito abaixo.
O texto do Resumo deverá ser inserido após a palavra RESUMO. Deve conter de 1300 a 2700
caracteres com espaço ou o equivalente a uma página na formatação aqui deﬁnida, escrito em
Fonte Arial 12, espaço simples (1,0), justiﬁcado. O texto do resumo não pode conter parágrafos.

Agência financiadora: nome da agência.
Se houver agência ﬁnanciadora informar após o texto do resumo. Fonte Arial 12, espaço simples (1,0)
justiﬁcado.

Palavras-chave: Gerador. Modelo. Caixa baixa.
Inserir de 3 a 5 palavras-chave, separadas por ponto final, Fonte Arial 12, espaço simples (1,0)
justiﬁcado.
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Configurações do papel: formato A4 com margens de 3 cm margem superior; 3 cm
margem esquerda; 2 cm margem inferior e 2 cm margem direita.

A imagem abaixo mostra o template formatado.
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