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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 

 
1. Informações gerais  
● Serão aceitos resumos simples e expandidos;  
● A quantidade máxima de resumos expandidos aceitos para correção será de 100 (cem); após 
completado esse número de resumos submetidos, não serão aceitos outros, mesmo que no prazo 
de submissão;  
● A quantidade máxima de resumos simples aceitos para correção será de 200 (duzentos);  
● Os trabalhos poderão ser apresentados nas modalidades: apresentação oral e e-pôster, ficando 
a critério dos avaliadores a modalidade em que o trabalho aceito será apresentado, essa 
informação será dada juntamente com a divulgação dos resultados de parecer dos trabalhos.  
● É de responsabilidade dos autores a veracidade das informações prestadas;  
● O não cumprimento de quaisquer normas implicará em eliminação imediata do trabalho;  
● O autor apresentador DEVERÁ estar inscrito no evento e com a inscrição PAGA;  
● O pagamento da inscrição NÃO implicará em aprovação do trabalho;  
● Os resumos deverão estar inseridos em um dos seguintes eixos temáticos.  
● Os trabalhos somente poderão ser submetidos por autor inscrito no evento  
 
2. Da autoria: 
● Cada autor poderá submeter um total de até 3 (três resumos), sendo 2 (dois) na modalidade de 
resumos simples e 1 (um) na modalidade de resumo expandido;  
● O número máximo de autores por resumos será de 6 (seis) INCLUINDO o orientador;  
 
3. Dos prazos:  
○ Período de submissão: de 17 de junho a 18 de setembro de 2019. 
○ Divulgação dos resultados: 25 de outubro de 2019. 
 
4. Dos tipos de resumos aceitos:  
● Relatos de experiência em ciência, educação, inovação e tecnologia;  
● Revisões de literatura;  
● Pesquisas de campo (Devidamente registradas em comitê de ética, a depender das 
características de cada pesquisa);  
● Trabalho de Conclusão de Curso.  
 
5. Dos eixos temáticos:  
● Inovação em saúde;  
● Pesquisa científica na comunidade;  
● Tecnologia em diagnóstico;  
● Educação, ciência e tecnologia.  
 
6. Resumos simples: 
Deverão ser originais e não publicados em outros eventos;  
 
1. Os resumos deverão estar digitados em editor de texto Word, fonte Arial, estilo normal, 
tamanho 12, em português, espaçamento simples (1,0) entre linhas.  
2. Utilizar as seguintes margens: superior e esquerda 3.0 cm, margem direita e inferior 2.0 cm; 
fonte Arial, estilo normal, em página A4.  
3. Os resumos deverão conter os seguintes itens: Título: o título do resumo deverá ser em letra 
maiúscula, em negrito, centralizado, fonte Arial, estilo normal, tamanho 16. Informar abaixo do 
título em Arial 10 o nome completo dos autores, centralizado. Abaixo dos nomes deverá ser 

 



indicado o curso, filiação e e-mail do autor principal, e o curso e filiação dos demais autores. O 
corpo do resumo deverá estar no modo justificado, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,0 
entre linhas e conter no mínimo 250 e no máximo 300 palavras. Os resumos devem ser em 
parágrafo único sem incluir figuras ou tabelas. Os itens da estrutura do resumo devem estar 
destacados em negrito, sem entrada de parágrafo ou linhas em branco, contemplando:  
a) Introdução  
b) Objetivo  
c) Metodologia  
d) Resultados e discussão  
e) Conclusões.  
4. Palavras-chave: Redigir na linha abaixo do parágrafo do resumo (sem pular linha) em fonte 
Arial, tamanho 12, com inicial maiúscula, separadas por ponto. Deverá conter três palavras-
chave.  
5. Fonte de Financiamento: Após as palavras-chave, pular uma linha e informar fontes de 
financiamento (custeio, quando for o caso), em letra Arial, tamanho 12.  
6. Referências: devem estar conforme as normas da ABNT  
 
7. Resumos Expandidos:  
1. Os resumos deverão estar digitados em editor de texto Word, fonte Arial, estilo normal, 
tamanho 16, em português, espaçamento simples (1,0) entre linhas.  
2. Utilizar as seguintes margens: superior e esquerda 3.0 cm, margem direita e inferior 2.0 cm; 
fonte Arial, estilo normal, em página A4.  
3. Os resumos deverão conter os seguintes itens: Título: o título do resumo deverá ser em letra 
maiúscula, em negrito, centralizado, fonte Arial, estilo normal, tamanho 12. Informar abaixo do 
título em Arial 10 o nome completo dos autores, centralizado. Abaixo dos nomes deverá ser 
indicado o curso, filiação e e-mail do autor principal, e o curso e filiação dos demais autores. 
Resumo: Deverá ter no entre 250 e 300 palavras seguindo a mesma normativa do corpo de 
“resumo simples”, deverá ser escrito em inglês e português (abstract). O corpo do resumo 
deverá estar no modo justificado, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,0 entre linhas e conter 
no mínimo 3.000 palavras e no máximo 6.000 e. Os resumos expandidos devem ser escritos em 
parágrafos, de acordo com os itens, destacados em negrito, com entrada de parágrafo 
contemplando:  
a) Introdução  
b) Objetivo  
c) Metodologia  
d) Resultados e discussão  
e) Conclusões.  
4. Sendo facultativa a inclusão, de imagens (devidamente referenciadas,) gráficos e tabelas. 
5. Palavras-chave: Redigir na linha abaixo do parágrafo do resumo (sem pular linha) em fonte 
Arial, tamanho 12, com inicial maiúscula, separadas por ponto. Deverá conter três palavras-
chave.  
6. Fonte de Financiamento: Após as palavras-chave, pular uma linha e informar fontes de 
financiamento (custeio, quando for o caso), em letra Arial, tamanho 12. 7. Agradecimentos: 
opcional  
8. Referências: devem estar conforme as normas da ABNT 
 

 

 

 

 


