
Normas para Submissão dos Resumos Expandidos que serão apresentados no
XXIV  Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica 2020 

  
  
PÁGINA (tamanho A4, superior e inferior: 2,5 cm e direita e esquerda: 3,0 cm). Os resumos expandidos                 
terão, no máximo, quatro (04) páginas, incluindo Tabelas e Figuras. 
  
TÍTULO (Letra Arial 12, 250 caracteres no máximo, incluindo espaços; caso necessário, indique a              
entidade financiadora da pesquisa como primeira chamada de rodapé numerada) 
  
AUTORES (Letra Arial 10, coloque as chamadas de rodapé numeradas após cada autor; separe os               
autores com vírgulas, após cada chamada de rodapé) 
  
CHAMADAS DE RODAPÉ (Letra Arial 09, descreva cada chamada, informando o cargo e o endereço               
profissional completo dos autores. A indicação da entidade financiadora da pesquisa deverá estar             
como primeira chamada) 
  
RESUMO (Letra Arial 11, limite de 1.500 caracteres, incluindo os espaços e sinais ortográficos) 
  
PALAVRA CHAVE  (Letra Arial 11, em ordem alfabética, no máximo de 06 (seis)). 
  
TITLE (Letra Arial 11, 250 caracteres no máximo; caso necessário, indique a entidade financiadora da               
pesquisa como primeira chamada de rodapé numerada) 
  
ABSTRACT (Letra Arial 11, limite de 1.500 caracteres, incluindo os espaços e sinais ortográficos) 
  
KEYWORDS (Letra Arial 11, coloque o correspondente às palavras-chave já indicadas) 
  
INTRODUÇÃO (Letra Arial 11, máximo de 1.800 caracteres, incluindo os espaços e sinais ortográficos) 
  
MATERIAL E MÉTODOS (Letra Arial 11, máximo de 2.700 caracteres, incluindo os espaços e sinais               
ortográficos) 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO (Letra Arial 11, máximo de 3.200 caracteres, incluindo os espaços e sinais               
ortográficos) 
  
CONCLUSÕES (Letra Arial 11, máximo de 400 caracteres, incluindo os espaços e sinais ortográficos) 
  
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Letra Arial 11, máximo de 13 referências, numeradas consecutivamente           
e ordenadas alfabeticamente pelo sobrenome do 1o autor) 
  
Tabelas e Figuras (apenas deverão ser incluídas 02 (duas) ilustrações, ou seja, 02 Tabelas ou 01                
Tabela e 01 Figura ou 02 Figuras. As Tabelas deverão possuir auto-formatação Simples 1 e em cor                 
monocromática. 

  
§Título da Tabela e/ou Figura: deverá ser em Arial 11 com o nome tabela e figura escrito em maiúsculo                   
e em negrito: Ex .: TABELA 1 ou FIGURA 1. 
 
Obs: Todos  os bolsistas deverão agradecer ao órgão financiador da bolsa (colocar a logomarca).  


