
RESUMOS 

 

Resumo Simples (para Pôster) 
 

 

O resumo simples deverá ser digitado em Microsoft Office (Word), corpo contendo 250 a 
300 palavras, título contendo no máximo 20 palavras, com as seguintes configurações: 

* Fonte Arial; 

* Espaçamento entre linhas 1,5 cm; 

* Fundo branco, sem marcas d’água ou qualquer outra imagem; 

* Cor da fonte preta; 

* Orientação retrato; 

* Margens assim dispostas: 
a. Superior e esquerda em 3 cm; 
b. Inferior e direita em 2 cm; 

 
O texto deverá estar disposto da seguinte forma: 

 Título, em letras maiúsculas, tamanho da fonte 14, alinhado ao centro da 
página, em negrito; 

 Nome do autor, no formato citação (ex. ALT, Levy Silva), tamanho da fonte 
10, alinhado a direita da página, um espaço abaixo do título, sem titulação 
da pessoa, precedido da expressão “Autor(a):”; 

 Nome do(s) coautor(es), no formato citação (ex. ALT, Levy Silva), tamanho 
da fonte 10, alinhado a direita da página, logo abaixo do Nome do Autor, 
sem titulação da pessoa, precedido da expressão “Coautor(a):”, o segundo 
logo abaixo do primeiro; 

 Nome da Instituição, em letras maiúsculas e minúsculas, tamanho da fonte 
10, alinhado a direita, logo abaixo do Nome do Coautor; 

 Corpo, em parágrafo único, em letras, maiúsculas e minúsculas, tamanho 
da fonte 12, alinhamento justificado, em espaço abaixo do Nome da 
Instituição, sem recuo; 

 Palavra Chave, deverão ser de três a cinco, em letras maiúsculas e 
minúsculas, tamanho da fonte 12, alinhadas a esquerda, um espaço abaixo 
do Corpo do resumo, precedidas da expressão “Palavras Chave:” em 
negrito. 

 

* O corpo do resumo deverá ser desenvolvido com a seguinte estrutura: 

 Introdução; 

 Objetivos 

 Referencial Teórico Metodológico; 

 Resultados; 

 

 



CONFECÇÃO DO PÔSTER 
 

O pôster deverá ser confeccionado nas medidas 0,90 metros de largura, por 
1,20 metros de altura, com tamanho da fonte no mínimo 20. O texto contido no pôster 
deverá ser no mínimo o texto do resumo, acrescentado-se figuras, tabelas, gráficos, entre 
outros. O título deverá ser idêntico ao submetido pelo resumo. Os autores poderão 
identificar-se com titulação, cargo ou funções desempenhadas. Não serão identificadas as 
palavras chave, nem a área temática. 


