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Título do trabalho
Nome do autor1; autor2; autor3.... (o orientador deve ser o último)n (por extenso)
1, 2 Nome da Instituição
1, 2, 3 Nome da Instituição
E-mail do primeiro autor e do orientador apenas

O trabalho deve ser resumido em até duas
páginas de tamanho A4, em duas colunas, usando
espaçamento simples e ser escrito em português,
utilizando fonte "Arial" tamanho 11. As margens da
folha estão definidas na Tabela 1. Este modelo já
está no formato padrão.
O resumo deve conter as seções: Introdução;
Materiais e Métodos; Resultados e Discussão;
Considerações Finais e Referências. Não colocar
as seções Resumo e nem Abstract.
O título do trabalho não pode ter mais de duas
linhas, e deve ser escrito em negrito, com letra
maiúscula de tamanho 16 e centralizado.
Títulos de seções e subseções devem ser
numerados, separados por hífen, escritos em
negrito e itálico de tamanho 12 e alinhados a
esquerda.
Na seção Introdução deve ser exposto o tema
do trabalho relacionando-o com a literatura, além
de apresentar seu contexto histórico. Em seguida
deve-se apresentar a justificativa, ficando a critério
do autor um breve relato a respeito da
metodologia utilizada. No último parágrafo da
Introdução deve ser apresentado o objetivo do
trabalho.

publicação e página ou nome do livro, editor e ano
de publicação.
Na seção Materiais e Métodos, os autores
devem apresentar a descrição dos materiais e a
metodologia utilizada para desenvolver o trabalho.

3 - Resultados e discussão
As figuras devem ser centralizadas e
referenciadas sequencialmente em sua parte
inferior, descrevendo Figura no – título. As figuras
quando impressas em preto e branco deverão
manter a qualidade visual. Nos gráficos, a
distinção entre as diferentes curvas deve ser feita
através de traços diferenciados e não através de
cores, como mostrado na Figura 1.
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2 - Materiais e métodos
Os nomes dos autores, e o nome das
instituições em que o trabalho foi realizado e na
qual o aluno estuda (caso sejam diferentes), e o
endereço eletrônico para contato devem ser
escritos em itálico, tamanho 10 e centralizado.
A
ordem
numérica
sequencial
para
identificação deve ser colocada como sobrescrito,
no autor, do lado direito, e nas instituições do lado
esquerdo. Quando mais de um autor pertencer à
mesma instituição, o
número sequencial
correspondente
deverá
ser
posicionado
separando-se por vírgula.
O corpo do trabalho deve ser escrito em fonte
“Arial” tamanho 11, sem linhas em branco
separando os parágrafos. Em cada novo
parágrafo, a primeira linha deve ser deslocada em
0,5 cm, conforme modelo.
As referências devem ser indicadas, de acordo
com a ABNT, ao longo do texto e descritas no final
do resumo citando: nomes dos autores (pode ser
abreviado, no máximo dois nomes, e caso sejam
mais autores usar o primeiro nome e a expressão
et. al.), nome da revista, volume, ano da
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Figura 1 - Título da figura.
Atenção ao tamanho das figuras e/ou possíveis
indicadores alfa-numéricos, que deverão ser
legíveis quando da impressão em preto e branco.
As equações devem ser apresentadas no lado
esquerdo e numeradas no lado direito entre
parênteses.
B = O .(H + M)
(1)
As
tabelas
devem
ser
referenciadas
sequencialmente por Tabela no – título. A
referência deve ser feita na parte superior da
tabela e centralizada. O texto da tabela deve ser
centralizado.
.Tabela 1 – Formato da página.

Margem
Superior
Inferior
Esquerda
Direita
Entre colunas

Tamanho (cm)
2,0
2,5
2,0
2,0
1,0
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Na seção de Resultados e Discussão, em
uma primeira parte, os autores devem relatar os
resultados de maneira objetiva, podendo
apresentá-los em forma de texto, tabelas, quadros
e gráficos. Em seguida, os resultados devem ser
discutidos, destacando as principais contribuições.

4 - Considerações finais
Na seção de Considerações Finais, destaque
os
principais
resultados
alcançados
no
desenvolvimento do projeto de maneira clara,
interligando-os como o objetivo do trabalho.

5 - Referências
As obras listadas na seção Referências
deverão ser referenciadas ao longo do texto.
Exemplos de descrição das referências:
Anjo, D. F. Alimentos funcionais em angiologia e
cirurgia vascular. Jornal Vascular Brasileiro, v3,
p.145-441, 2005.
Chauí, M. Convite à filosofia. 13.ed. São Paulo:
Ática, 2003. 424p.
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