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2 espaços
RESUMO
Deve ser elaborado em fonte Arial 9, justificado, em parágrafo único, sem recuos, com espaço entrelinhas simples, com
o título em negrito. Deve conter no máximo de 150 palavras.
PALAVRAS-CHAVE: No máximo 4 (quatro) palavras-chave

INTRODUÇÃO
A introdução deve conter uma referência ao assunto a ser desenvolvido no resumo expandido, bem como
as linhas gerais que serão desenvolvidas no corpo do mesmo. Tal seção não admitirá subdivisões. A Introdução deverá conter o(s) objetivo(s) do estudo apresentado

METODOLOGIA
Na METODOLOGIA será explicitado o tipo de estudo, local, população(caso for pesquisa de campo), período, técnica e análise dos dados, bem como as normas éticas seguidas que foram utilizadas no caso da pesquisa ser com seres humanos, enfim todos os métodos utilizados para a realização do trabalho.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
O autor poderá optar por intitular esse item apenas como FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, uma vez que ele
pode optar por apresentar nesse resumo um projeto que ainda não tenha sido aplicado, ou deverá intitular
como DISCUSSÔES, no caso desse estudo já ter sido concluído. Não haverá espaços entre os parágrafos.
Nesse item não deverá conter citações diretas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As considerações finais deverão apresentar os resultados do estudo, ou resultados esperados em caso de
projetos e não deverá conter citações.
.

REFERÊNCIAS
Nas referências, seguir as normas da ABNT.

Resumo Expandido
O resumo expandido deve ser realizado para uma página tamanho padrão A4, no formato retrato. A página
do resumo deverá ter margem superior igual a 3,0 cm e as demais igual a 2,0 cm.
O texto do resumo
conterá as seguintes seções: INTRODUÇÃO, METODOLOGIA, FUNDAMENTAÇÃO TEORICA OU DISCUSSÕES, CONSIDERAÇÕES FINAIS e REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS. O espaçamento entre linhas
será simples, fonte Arial 10 e o parágrafo será justificado. O RESUMO EXPANDIDO DEVERÁ TER 1 LAUDA.

