
     

Título 

 (fonte arial, negrito, tamanho 12, espaçamento 1,5, alinhamento centralizado) 
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Autor C3 

(autores: fonte arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, alinhado à direita; a afiliação é 

inserida por meio de nota de rodapé) 

 

 

Resumo  

(fonte arial, tamanho 12, espaçamento simples, alinhamento justificado) 

Consiste na apresentação dos pontos relevantes de um texto. O resumo deve dar 
uma visão rápida e clara do trabalho; constitui-se em uma seqüência de frases 
concisas e objetivas e não de uma simples enumeração de tópicos. Apresenta os 
objetivos do estudo, o problema, a metodologia, resultados alcançados e conclusão. 
Resumo deverá conter no máximo 250 palavras, escrito em parágrafo único. 
 
Palavras-chave: Palavra-chave. Palavra-chave. Palavra-chave. 
(Escrever de três à cinco palavras representativas do conteúdo do trabalho, 
separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.que deverão estar de 
acordo com Descritores em Ciências da Saúde - DECs (http://decs.bvs.br). 
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Introdução (título: fonte arial, tamanho 12, negrito, alinhado à esquerda) 

 

[Texto] (parágrafo 2 cm, fonte arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, 

alinhamento justificado)  

 

Metodologia (título: fonte arial, tamanho 12, negrito, alinhado à esquerda) 

 

[Texto] (parágrafo 2 cm, fonte arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, 

alinhamento justificado)  

 

Resultados/Discussão (título: fonte arial, tamanho 12, negrito, alinhado à 

esquerda) 

 

[Texto] (parágrafo 2 cm, fonte arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, 

alinhamento justificado)  

 

Conclusão (título: fonte arial, tamanho 12, negrito, alinhado à esquerda) 

 

[Texto] (parágrafo 2 cm, fonte arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, 

alinhamento justificado)  

 

 

Referências (título: fonte arial, tamanho 12, negrito, alinhado à esquerda) 

(citações e referências devem ser elaboradas conforme as normas da ABNT, 
dúvidas podem ser consultas na ferramenta More 
http://www.rexlab.ufsc.br:8080/more/) 
 

(fonte arial, tamanho 12, espaçamento simples, alinhado à esquerda) 


