
 

 

DIRETRIZES PARA AUTORES DE RESUMOS EM ANAIS 
 

Os autores são obrigados a verificar a conformidade da submissão em relação a todos 
os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo com as normas 
serão devolvidas. 
 
Os Resumos devem ser estruturados conforme sequência abaixo: 
I. Título completo em português - Deve ser informativo, pertinente, conciso e 

atrativo, de forma a descrever o conteúdo do trabalho com no máximo 15 palavras, 
com fonte Times New Roman 16, alinhado a direita. 

 
II. Autores 
Nomes completos e numerados, separados entre si através de virgula, com fonte tipo 
Times New Roman 10, espaçamento simples caso ocupe mais de uma linha, e alinhado 
à direita. 
 
Lembre-se: A numeração de cada autor deve corresponder a numeração da instituição 
a que pertence. 
 
III. Instituição pertencente 
As instituições devem aparecer numeradas no parágrafo após os nomes dos autores, 
separadas entre si por ponto e vírgula, com espaçamento simples, fonte Times New 
Roman 10 e alinhada à direita. 
 
IV. Informações de contato 
O autor principal deverá fornecer um endereço de e-mail válido para contato. 
 
V. Corpo do texto Resumo 
Deve conter: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e Conclusões ou 
Considerações Finais. Parágrafo único em espaço simples com fonte tipo Times New 
Roman tamanho 12, justificado, margem esquerda, direita, superior e inferior: 2,5, e 
não deve exceder 250 palavras. Não deve conter abreviaturas sem definição, exceto as 
conhecidas internacionalmente. 
 

a. Introdução: deve ser breve e clara, apresentando a fundamentação racional e o 
propósito do estudo. 

b. Metodologia: descrever de forma clara como, quando e em que condições os 
procedimentos foram realizados e quais os passos que foram seguidos, 
informando ainda o período e o local de realização da pesquisa. 

c. Resultados: devem ser apresentados de forma objetiva, precisa e em sequência 
lógica. 

d. Conclusão: deduções lógicas que correspondam aos objetivos do tema 
proposto. 

 
VI. Descritores 
De acordo com o conteúdo do trabalho. Em número de 3 a 5 e seguindo o DeCS. 


