MODELO RESUMO
TÍTULO DO RESUMO. USE ESTE MODELO. DEPOIS SOBRESCREVA ESTE
TÍTULO E FAÇA O MESMO NAS OUTRAS SEÇÕES, LENDO ATENTAMENTE AS
INSTRUÇÕES. AQUI A FONTE É ARIAL 12, NEGRITO, MAIÚSCULAS,
CENTRALIZADO, ESPAÇO SIMPLES. O TAMANHO DO PAPEL SERÁ A4
SOBRENOME1, Nome do autor (sublinhar o nome do autor apresentador);
SOBRENOME2, Nome do autor
1- Formação ou titulação do autor, instituição de ensino (abreviatura do nome da
instituição), cidade, estado. Fonte Arial 12, normal, centralizado, espaço simples.
2- Formação ou titulação do autor, instituição de ensino (abreviatura do nome da
instituição), cidade, estado.
Resumo
Insira aqui o resumo do artigo. Não utilizar figuras ou tabelas. Fique atento ao
número de palavras, o número máximo permitido aqui são 250 palavras. Neste
resumo, a fonte utilizada é Arial 12, espaço simples e parágrafo justificado.
Palavras-chave: insira aqui três palavras-chave, separando-as por vírgulas. Ex:
palavra1, palavra2, palavra3. Fonte Arial 12, normal, justificado, espaço simples.
Introdução
Insira aqui a introdução. Use a fonte Arial 12, normal, espaço simples e parágrafo
justificado. Use este modelo.
Material e Métodos
Inserir texto em fonte Arial 12, espaço simples e parágrafo justificado. Este item
poderá ser denominado “Revisão de literatura” se for o caso.
Resultados e Discussão
Informações pertinentes aos dados coletados e analisados, abrangendo estudos de
caso. Manter fonte Arial 12, espaço simples, parágrafo justificado.
Tabela X – Inserir a tabela desejada após o título da respectiva (Arial 12, Negrito,
justificado)

Se necessário, inserir notas sobre a tabela logo abaixo dela, em fonte Arial 8, normal, justificado, espaço simples (Arial 8).

Figura X – Inserir a figura e o título logo abaixo, em fonte Arial 10, normal, justificado, espaço
simples.

Conclusão
Insira aqui as conclusões, em fonte Arial 12, espaço simples, parágrafo justificado.
Referências
Insira aqui as referências de acordo com a norma NBR 6023 (ABNT, 2002) em
ordem numérica, de acordo com as citações. Fonte Arial 12, justificado, espaço
simples.
Obs. No texto as citações deverão ser feitas através de números. Esta deve ser a
quarta e última página de seu resumo. Não ultrapasse 4 páginas. Caso contrário,
poderá ser solicitado que você o corrija.

