
 
 

 

TÍTULO DO TRABALHO 
 
 

Nome do Autor1; Nome do Autor2; Nome do Autor3;Nome do Autor4; 
 Nome do Autor5 ou Orientador (caso os demais autores sejam somente estudantes) 

1Aluno do Curso de xx/Instituição; 2Profissional do serviço xx/Instituição; 3Professor/Orientador 
xxxx /Instituição 

E-mail do apresentador 
 
 

RESUMO 
 
Introdução:  O resumo deve seguir este modelo. Não exceder 2.500 caracteres com espaço, incluindo 
o título e informações dos autores. Usar a fonte “Times New Roman”, tamanho 12, espaço simples e 
justificado. Título em letras maiúsculas, negrito e centralizado. Autores, sem negrito, nome e 
sobrenome completos e sem abreviações. Fazer a apresentação dos autores com identificação 
numérica em sobrescrito conforme exemplo. Sublinhar o nome de quem irá apresentar o trabalho. As 
instituições envolvidas devem aparecer após os autores, incluir o e-mail de contato do autor principal. 
Objetivo(s): Apresentar o(s) objetivo(s) da pesquisa. Metodologia: Descrever sucintamente a 
metodologia utilizada. Opcionalmente este tópico poderá ser descrito como Material e Métodos ou 
Desenvolvimento. Não é necessário detalhar todos os procedimentos, mas dar uma ideia de como a 
pesquisa foi executada. Pesquisas com seres humanos ou animais devem indicar o nº da aprovação 
no Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição (CAAE). Para trabalhos de Extensão, o resumo deve 
conter: introdução, público beneficiário, metodologia, mecanismos de transferência de resultados e 
conclusão ou considerações finais. Resultados: Apresentar os resultados mais relevantes. Caso o 
trabalho não tenha sido finalizado, também é possível apresentar os resultados parciais. Conclusão 
(ou Considerações Finais): Apresentar as principais conclusões da pesquisa e, caso esta não tenha 
sido finalizada, justificar que a mesma se encontra em andamento. Enviar o arquivo no formato 
WORD, identificar com o nome completo do autor que irá apresentar o trabalho. A revisão ortográfica 
e o conteúdo do resumo são de responsabilidade dos autores. Não serão aceitos gráficos, figuras, 
quadros, fotos, tabelas ou referências bibliográficas. Opcionalmente o resumo poderá ser indicativo, 
ou seja, apresentar apenas os pontos principais do texto, neste caso, destinado para trabalhos que 
exigem confidencialidade dos dados.  
 
Palavras-chave: Palavra_chave1. Palavra_chave2. Palavra_chave3. 
 
Apoio financeiro: especificar o tipo de apoio. Ex: Sem apoio, Ministério da Saúde, CAPES, 
FAPESP, etc. 


