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1. O prazo para a submissão do artigo resumido é de 22/08/2017, impreterivelmente.
2. O aceite da comissão ocorrerá até 02/10/2017. Poderão estar incluídas sugestões
de correção ou, no caso do trabalho ser recusado, será emitido parecer explicativo.
3. A entrega dos arquivos será feita somente por e-mail ao professor responsável
pela devida área.
4. O autor (autores) deve(m) ser aluno(s) de graduação (o orientador entra como
último autor).
5. O artigo resumido deverá conter no máximo 4 páginas (modelo em anexo).
6. Formato geral do artigo;
No artigo resumido deve constar:
Na primeira página:
o Resumo (de 150 a 300 palavras)

A partir da segunda página:
o Introdução
o Objetivos
o Materiais e Métodos
o Resultados
o Conclusões
o Referências (NORMAS ABNT)

Tamanho A4 (210×297 mm) máximo de 4 (quatro) páginas, conforme modelo.
Margens:
o Superior: 3 cm
o Inferior: 2 cm
o Esquerda: 3 cm
o Direita: 2 cm

Layout:
o Fonte: Arial.
o Título: 13pt, negrito, centralizado;

o Autores: 13pt, negrito, itálico, centralizado;
o Faculdade/Universidade: 12pt, centralizado;
o e-mail: 10pt, centralizado, e itálico
o Texto: Justificado, 10pt, espaçamento entre linhas simples, espaçamento 6pt antes

e depois.
Equações: Devem ser colocadas em linhas diferentes e numeradas
Tabelas: Todas as tabelas deverão ser numeradas e estar dentro das margens
definidas. Os títulos das tabelas deverão estar colocados acima da tabela,
centralizados em relação à tabela, utilizando fonte de tamanho 9pt, sem negrito ou
itálico.
Figuras: Todas as figuras deverão ser numeradas e estar dentro das margens
definidas. Os títulos das figuras deverão estar colocados abaixo da figura,
centralizados em relação à figura, utilizando fonte de tamanho 9pt, sem negrito ou
itálico.
As figuras e tabelas devem ser apenas relativas aos resultados da pesquisa e não
ilustrativas do tema.
REFERÊNCIAS: conforme o modelo
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