
 

TÍTULO DO RESUMO EXPANDIDO (Fonte Times New Roman, tamanho 12 

(doze), em negrito, maiúsculo e centralizado. Espaçamentos – antes e depois: 0pt; entre 

linhas: simples, máximo 20 palavras.) 
 
Nome completo do autor1, Nome completo do autor2, .... (Após uma linha (espaço) do Título, 

devem aparecer os Nomes Completos dos Autores, centralizado, seguido por um número para a 

identificação da instituição, separados por vírgula, em fonte Times New Roman, 11 (onze), 

negrito, somente a primeira letra do nome em maiúsculo e espaçamento entre linhas: simples). 

 
1 Discente do Curso de Agronomia/UESB/Vitória da Conquista – BA. 
2 Departamento de Fitotecnia e Zootecnia/UESB/Estrada do Estrada do Bem Querer, Km 04, 

Caixa Postal 95, 45083-900, Vitória da Conquista, BA. gisele.rodrigues@uesb.edu.br. 

 

(Após uma linha (espaço) do nome dos autores, deverá constar a identificação da instituição e o 

endereço eletrônico. Utilizar a fonte Times New Roman, tamanho da letra 11 (onze), sem negrito. 

Colocar o endereço eletrônico somente do autor para correspondência. 

 

OBS: A AUTORIA E IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E AUTORES DEVE 

CONSTAR SOMENTE NA VERSÃO PDF. 
 

RESUMO (Tópico não numerado, Times New Roman 12, letras maiúsculas, negrito, 

alinhado à esquerda, espaçamento simples). 

O texto deve conter breves e concretas informações sobre a justificativa, os 

objetivos, métodos, resultados e conclusões do trabalho. Deve ser escrito em português, 

letras minúsculas, fonte Times New Roman 12, justificado, espaçamento simples, deve 

começar uma linha (espaço) abaixo da palavra “RESUMO” e ser apresentado em 

parágrafo único. Não deve conter citações e referências bibliográficas. Máximo 250 

palavras.  
 

Palavras-chave: palavra1, palavra2, palavra3. 
 

(Após uma linha (espaço) do Resumo, segue-se a expressão “Palavras-chave:” e, na 

mesma linha que ela, serão incluídas, três, expressões em português relacionadas ao 

tema do trabalho, separadas por vírgula e que não devem estar contidas no TÍTULO.  
 

ABSTRACT (Tópico não numerado, Times New Roman 12, letras maiúsculas, negrito, 

alinhado à esquerda, espaçamento simples). 

O texto deve conter breves e concretas informações sobre a justificativa, os 

objetivos, métodos, resultados e conclusões do trabalho. Deve ser escrito em Inglês, letras 

minúsculas, fonte Times New Roman 12, justificado, espaçamento simples, deve começar 

uma linha (espaço) abaixo da palavra “ABSTRACT” e ser apresentado em parágrafo 

único. Não deve conter citações e referências bibliográficas. Máximo 250 palavras.  



 
 

Key words: palavra1, palavra2, palavra3. 
 

(Após uma linha (espaço) do Abstract, segue-se a expressão “Key words:” e, na mesma 

linha que ela, serão incluídas, três, expressões em inglês relacionadas ao tema do 

trabalho, separadas por vírgula e que não devem estar contidas no TÍTULO.  
 

CORPO DO TRABALHO  
 

O corpo do trabalho refere-se às demais sessões (INTRODUÇÃO, MATERIAL 

E MÉTODOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO, CONCLUSÕES e 

REFERÊNCIAS). Os títulos devem estar alinhados à esquerda, em letra maiúscula, 

Times New Roman 12, negrito, espaçamento 1,5 e não numerados. 

 

EX: 
 

INTRODUÇÃO 
 

O texto deverá ser formatado em fonte Times New Roman 12, justificado, 

espaçamento 1,5. A primeira linha de cada parágrafo deve iniciar com tabulação de 1,25 

cm da margem esquerda.  

A introdução deve ser objetiva, trazer a justificativa do problema estudado de 

maneira clara, correlacionando com a literatura. O último parágrafo deve conter os 

objetivos do trabalho realizado.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

  

O texto deverá ser formatado em fonte Times New Roman 12, justificado, 

espaçamento 1,5. A primeira linha de cada parágrafo deve iniciar com tabulação de 1,25 

cm da margem esquerda.  

 Esta sessão deve trazer informações claras e concisas acerca dos procedimentos e 

métodos utilizados na realização do trabalho, de modo que o leitor entenda e possa 

reproduzir os procedimentos utilizados.  

 



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O texto deverá ser formatado em fonte Times New Roman 12, justificado, 

espaçamento 1,5. A primeira linha de cada parágrafo deve iniciar com tabulação de 1,25 

cm da margem esquerda.  

Deve apresentar os resultados obtidos no estudo, podendo ser apresentados na 

forma de Tabelas e/ou Figuras. A discussão dos resultados deve ser baseada na 

comparação dos dados com a literatura publicada a respeito do tema de trabalho da 

pesquisa. As FIGURAS e TABELAS devem ser inseridas no texto.  

Cada FIGURA deve ter um título e ser numerada em algarismos arábicos de 

acordo com a ordem de apresentação no texto. Os títulos devem ser inseridos na parte 

inferior das mesmas, centralizados, fonte Times New Roman 12, espaçamento 1,5.  

EX: Figura 1. Título da figura. 

No caso de TABELAS, sua identificação aparece na parte superior das mesmas, 

com alinhamento à esquerda, fonte Times New Roman 12, espaçamento 1,5. 

EX: Tabela 1. Título da tabela. 

As tabelas (deve utilizar nas informações internas a fonte Times New Roman, 

tamanho de letra de 8 a 10) e figuras (desenhos, ilustrações e fotos) não devem ultrapassar 

a margem da página. As fotografias deverão ser em alta resolução, no mínimo 300 dpi. 

As legendas das figuras e tabelas deverão seguir as normas da ABNT, serem auto-

explicativas e concisas. Será permitido, no máximo, 2 figuras e 2 tabelas, as quais devem 

ser inseridas no corpo do trabalho de acordo com sua ordem de apresentação. 

 

CITAÇÕES NO TEXTO: As citações dentro do texto conforme os exemplos 

(FERNANDES, 1967) para um único autor; (FLOWERS; LAL, 1998) para dois autores; 

(NOVAIS et al., 2007) para mais de dois autores, ou Silva (2006) para um único autor; 

Novais & Smyth (1999) para dois autores; Villaniet et al. (1993) para mais de dois 

autores. Somente essas formas poderão ser usadas. Todas as referências citadas no texto 

deverão constar no item Referências.  

 



 

CONCLUSÕES 
 

O texto deverá ser formatado em fonte Times New Roman 12, justificado, 

espaçamento 1,5. A primeira linha de cada parágrafo deve iniciar com tabulação de 1,25 

cm da margem esquerda.  

Deve ser elaborada em frases curtas, baseadas nos objetivos e resultados do 

trabalho.  

 

AGRADECIMENTOS 
 

É opcional, mas caso seja incluído, devem ser dirigidos às instituições de apoio 

técnico e financeiro, orientador e co-orientador. O texto deverá ser formatado em fonte 

Times New Roman 12, justificado, espaçamento 1,5. A primeira linha de cada parágrafo 

deve iniciar com tabulação de 1,25 cm da margem esquerda.  

 

REFERÊNCIAS 
 

Devem incluir todas referências mencionadas no texto, tabelas e figuras. As 

referências devem estar de acordo com as Normas da ABNT –NBR 6023:2002, listadas 

em ordem alfabética do sobrenome dos autores, sem numeração. Deve ser digitado em 

espaço simples e separados entre si por uma linha (espaço); as referências são alinhadas à 

margem esquerda. Não devem ser usadas abreviações para títulos de revistas e periódicos.  

 
 


