
 

 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO 

 

1. O resumo expandido deve ser redigido no modelo disponibilizado no site do 
evento, que possui a seguinte formatação de margens: superior 3 cm, inferior 2 
cm, lateral esquerda 3 cm, lateral direita 2 cm. Tamanho papel A4. O número 
máximo de páginas é quatro. Para submissão do resumo, este deverá estar 
salvo em PDF. 

2. Cada inscrito pode submeter somente um resumo expandido. 
3. O resumo expandido dever conter: 

- Título 

- Nome dos autores – Autor e Orientador 

- Afiliação dos autores 

- Coautores: No momento da submissão do trabalho existem campos para inserção 
de até 05 coautores e do orientador. Não se esqueça de indicar os coautores nesses 
campos, pois essas informações constarão nos certificados. 

- Área e Subárea de conhecimento do CNPq 

- Palavras-chave 

- Resumo 

- Introdução 

- Materiais e Métodos ou Revisão de literatura 

- Resultados e Discussão 

- Conclusão 

- Agradecimentos (obrigatório para projetos financiados pelo CNPq, Fundação 
Araucária, UEPG ou outros órgãos de fomento) 

- Referências 

 

 

 

 

http://www.unicentro.br/xixeaic/normasresumo.asp#modelo
http://www.unicentro.br/xixeaic/normasresumo.asp#modelo


 

 

 

NORMAS PARA FORMATAÇÃO DOS ITENS DO RESUMO 

 

Título 

Fonte Arial 12, negrito, maiúsculas, centralizado, espaço simples. 

Nome dos autores e coautores 

Fonte Arial 12, normal, centralizado, espaço simples. Logo após o nome dos autores 
deve ser colocado o e-mail do orientador do trabalho. 

Afiliação dos autores 

Fonte Arial 12, normal, centralizado, espaço simples. 

Área e subárea do conhecimento 

Fonte Arial 12, negrito, justificado, espaço simples. Verificar tabela de áreas de 
conhecimento do CNPq no site do PIBIC, link abaixo: 

https://sistemas.uepg.br/producao/pro-reitorias/propesp/pesquisa/pibic/arquivos/2016/formulariosNPq2016.pdf 

Palavras-chave 

Insira de três a cinco palavras-chave, separando-as por vírgulas ex.: palavra 1, 
palavra 2, palavra 3. Fonte Arial 12, normal, justificado, espaço simples.  

Evitar repetir palavras do título nas palavras-chave. Indicar pelo menos um termo da 
linha de pesquisa ou referencial teórico. As palavras-chave são o principal 
mecanismo de organização quantitativa do Currículo Lattes/indexação. Procure 
estabelecer palavras-chave que valorizem o seu perfil numa linha de pesquisa. 
Lembramos que o nome da Área (Ex.: Ciências Humanas; Linguística, Letras e 
Artes) já consta da inscrição e, portanto, é redundante como palavra-chave, mas o 
nome da subárea pode auxiliar a indexação do trabalho (Ex.: Ensino Aprendizagem; 
Música). 

Resumo 

A palavra resumo deve ser escrita em fonte Arial 12, negrito, alinhado à esquerda. 
Após a palavra resumo deixe uma linha em branco e inicie o corpo do resumo. Este 
deve ter no máximo 15 linhas. No corpo do resumo a formatação deve ser fonte 
Arial 12, espaço simples e parágrafo justificado. Em caso de dúvida verifique o 
modelo de resumo. 

 

https://sistemas.uepg.br/producao/pro-reitorias/propesp/pesquisa/pibic/arquivos/2016/formulariosNPq2016.pdf


 

 

 

Introdução 

A palavra introdução deve ser escrita em fonte Arial 12, negrito, alinhado à 
esquerda.  

Após a palavra introdução deixe uma linha em branco e inicie o corpo do texto. Aqui 
a formatação deve ser fonte Arial 12, normal, espaço simples e parágrafo justificado. 
Em caso de dúvida verifique o modelo de resumo. Estabelecer o estilo da introdução 
com o/a orientador(a). Em linhas gerais, a introdução deve focar o propósito do 
trabalho, abrangendo o tipo de pesquisa, a delimitação e/ou o aporte teórico. 

Materiais e Métodos 

As palavras “materiais e métodos” devem ser escritas em fonte Arial 12, negrito, 
alinhado à esquerda.  

Após as palavras “materiais e métodos” deixe uma linha em branco e inicie o corpo 
do texto. Aqui a formatação deve ser fonte Arial 12, espaço simples e parágrafo 
justificado. Em caso de dúvida verifique o modelo de resumo. Ao inserir subtítulo, se 
houver, em fonte Arial 12, itálico. Se não, apague esta linha. Este item poderá ser 
denominado “Revisão de literatura” nas áreas em que os materiais de 
pesquisa/fontes forem predominantemente bibliográficos e/ou eletrônicos, e o 
método for predominantemente o de análise e cotejamento de textos. 

Resultados e Discussão 

As palavras “Resultados e Discussão” devem ser escritas em fonte Arial 12, negrito, 
alinhado à esquerda.  

Após as palavras Resultados e Discussão deixe uma linha em branco e inicie o 
corpo do texto. Aqui a formatação deve ser fonte Arial 12, espaço simples e 
parágrafo justificado. Em caso de dúvida verifique o modelo de resumo.  

Figuras, tabelas e fotos devem aparecer conforme são citadas no texto. A 
formatação para figuras e tabelas está descrita no modelo de resumo. 

Conclusões 

A palavra conclusões deve ser escrita em fonte Arial 12, negrito, alinhado à 
esquerda.  

Após a palavra conclusões deixe uma linha em branco e inicie o corpo do texto. Aqui 
a formatação deve ser fonte Arial 12, espaço simples e parágrafo justificado. Em 
caso de dúvida verifique o modelo de resumo. Seja claro e breve nas conclusões. 

Agradecimentos (item obrigatório aos bolsistas) 



 

 

A palavra Agradecimentos deve ser escrita em fonte Arial 12, negrito, alinhado à 
esquerda. Após a palavra agradecimentos deixe uma linha em branco e inicie o 
corpo do texto. Aqui a formatação deve ser fonte Arial 12, espaço simples e 
parágrafo justificado. Este item é obrigatório aos bolsistas. 

Referências 

As referências de acordo com o tipo de publicação conforme o Manual de 
Normalização Bibliográfica para Trabalhos Científicos da UEPG 
(http://ri.uepg.br:8080/riuepg/bitstream/handle/123456789/901/LIVRO_ManualNorma
liza%C3%A7%C3%A3o%283-ed_rev.-atual-2014%29.pdf?sequence=1). 

http://ri.uepg.br:8080/riuepg/bitstream/handle/123456789/901/LIVRO_ManualNormaliza%C3%A7%C3%A3o%283-ed_rev.-atual-2014%29.pdf?sequence=1
http://ri.uepg.br:8080/riuepg/bitstream/handle/123456789/901/LIVRO_ManualNormaliza%C3%A7%C3%A3o%283-ed_rev.-atual-2014%29.pdf?sequence=1

