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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO 
O resumo do trabalho deverá ser formatado com as seguintes especificações e 
conforme o modelo em anexo: 

- O resumo deverá conter uma breve introdução, os objetivos, a descrição da 
metodologia utilizada, a síntese dos resultados e as conclusões obtidas. 
- O resumo deverá ser elaborado no editor de textos Word for Windows versão 6.0 
ou superior fonte Arial 11, alinhamento justificado, espaçamento simples, tendo no 
mínimo 250 e no máximo 500 palavras. O arquivo deverá possuir extensão “.pdf”.   
- Permite-se inserir figuras, fórmulas ou esquemas, respeitadas as dimensões do 
modelo proposto. 

- Os resumos dos trabalhos apresentados no Evento serão divulgados na forma 
de Anais eletrônicos no site da UNESC. 

O conteúdo dos textos publicados é de inteira responsabilidade dos autores. 

No resumo devem constar os seguintes elementos:  

1. Título do Trabalho: deverá ser em letras maiúsculas, centralizado e em 
negrito, com no máximo 20 palavras (deixar um espaço entrelinhas);  

2. Identificação dos Autores: nome completo dos autores, sendo que os 
entre-nomes deverão ser abreviados. O nome do orientador(es) ou 
coordenador(es) deverá constar por último. Após cada sobrenome colocar 
sobrescrito o número correspondente à origem dos autores. O email do 
autor, ou laboratório ou grupo correspondente deverá constar em nota de 
rodapé.  

3. Origem dos autores: Curso ou grupo de pesquisa ou laboratório/Unidade 
Acadêmica/UNESC (deixar um espaço entrelinhas).  

4. Texto: O texto deve ser composto de um único parágrafo, contendo entre 
250 a 500 palavras (exceto título e identificação dos autores). Deverão 
constar os seguintes itens: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados 
e Conclusão.  

5. Palavras-chave: Incluir entre três e cinco palavras ou termos centrais, que 
representam o conteúdo do resumo, separadas por pontos e cada uma 
iniciada por letra maiúscula.  

6. Fonte Financiadora: Ao final do resumo, deverá ser indicado o Programa 
de Pesquisa ou Extensão do trabalho, caso pertinente.  

Observação:  

Resumos fora dessa formatação não serão aceitos. 


