
INSTRUÇÕES PARA O RESUMO  
 

1. O resumo poderá ser feito na modalidade: resumo simples (uma página); 

2 O resumo do trabalho deverá ser enviado, no ato da inscrição através do  

formulário  no  link  http://www.ppg.uema.br/pagina/inscricao-para-  

apresentacao-de-trabalho-na-spg ;  

3 O envio dos trabalhos deverá ser feito até o dia 10 de outubro de 2014  

(não serão aceitos após esta data);  

4 Cada inscrição dará direito à apresentação de (1) um trabalho;  

5 O apresentador do trabalho estará automaticamente inscrito como  

participante do VI Seminário de Pós-Graduação. Os demais autores que 

desejarem participar do evento, deverão se inscrever separadamente 

através do link http://www.ppg.uema.br/pagina/inscricoes-para-o-  

seminario-de-pos-graduacao ;  

6 Após o recebimento dos trabalhos, estes serão analisados pela  

Comissão Científica e o resultado será comunicado aos autores por  

email;  

7 Para a aprovação dos trabalhos: só serão aceitos os que apresentarem  

objetivos  claramente  definidos;  metodologia  pertinente  ao  

desenvolvimento do trabalho, resultados apresentados com clareza e  

conclusões inerentes ao mesmo;  

8 Os trabalhos avaliados e aceitos pela Comissão Científica poderão ser  

apresentados em forma de pôsteres, cujas normas e instruções 

encontram-se disponíveis (INSTRUÇÕES PARA O RESUMO) na página  

do evento;  

9 Resumos fora do padrão estabelecido não serão considerados;  

10 O resumo simples poderá ter titulo em português, fonte Arial, com todas  

as letras em maiúsculo, tamanho da fonte 14, em negrito e centralizado, 

parágrafo simples, título claro e conciso, de preferência não ultrapassar  

2 linhas;  

11 O nome dos autores deverá ser inserido empregando a fonte Arial,  

tamanho 13 (máximo cinco autores(as)) escrever o nome completo, 

por extenso, sem abreviações; após cada nome, colocar um número 

arábico, relacionado à instituição e ao endereço do autor; colocar um  

asterisco para indicar o autor principal;  

12 Resumo: O resumo deve ser redigido usando a fonte Arial, em 

português, tamanho 12, espaçamento entre linhas simples, com texto 

justificado. O texto deve conter de 300 a 500 palavras, em uma única 

página. 

13 Palavras chaves: no mínimo, 3 (três) e no máximo, 5 (cinco);  

14 No resumo deve constar a introdução com objetivos, metodologia,  

resultados, conclusão e referência.  
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