
Ii       INSTRUÇÕES RESUMO EXPANDIDO PIBIC-UEMA 2022 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO DO ALUNO, NEGRITO, CENTRALIZADO, 

CAIXA ALTA, NOMES CIENTÍFICOS EM ITÁLICO, FONTE TIMES NEW 

ROMAN, TAMANHO 12 - ESPAÇAMENTO SIMPLES; subtítulo: letras minúsculas, 

negrito 

(deixar uma linha em branco - espaçamento simples) 

NOME DO BOLSISTA: Nome completo do bolsista. Identificação da agência financiadora 

da Bolsa em negrito/caixa alta (UEMA, FAPEMA, CNPq, PIVIC). Curso de graduação ao 

qual está vinculado. (Times New Roman, 12) - Apenas o último sobrenome em caixa alta - 

espaçamento simples, justificado.  

(deixar uma linha em branco - espaçamento simples) 

NOME DO ORIENTADOR (A): Nome completo do orientador (a). Departamento e Centro 

ao qual o orientador está vinculado. (Times New Roman, 12) - Apenas o último sobrenome em 

caixa alta - espaçamento simples, justificado.  

(deixar uma linha em branco - espaçamento simples) 

COLABORADOR (ES): Nome completo do pesquisador que participou na execução do plano 

de trabalho. Vínculo do colaborador. (Times New Roman, 12) - Apenas o último sobrenome 

em caixa alta - espaçamento simples, justificado. (Plano sem colaboradores, excluir este 

campo). 

(deixar uma linha em branco - espaçamento simples) 

INTRODUÇÃO 

Apresentar de forma sucinta o tema abordado, o problema, a justificativa e os objetivos 

do trabalho. Mínimo 100 e máximo 150 palavras (Espaçamento simples - Times New Roman, 

12). 

 (deixar uma linha em branco - espaçamento simples) 

METODOLOGIA 

 Detalhar a metodologia utilizada, descrevendo as etapas em ordem cronológica, tais 

como: método empregado, população e amostra, instrumentos e procedimentos de coletas de 

dados, de modo conciso e claro. Deve conter as referências da metodologia de estudo e/ou 

análises laboratoriais empregadas. Mínimo 150 e máximo 250 palavras (Espaçamento simples 

- Times New Roman, 12).   

(deixar uma linha em branco - espaçamento simples) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresentar de forma sucinta os resultados, sendo que estes deverão ser discutidos com 

a literatura utilizada no trabalho de pesquisa, indicando sua relevância, vantagem e possíveis 

limitações. Mínimo 300 e máximo 800 palavras (Espaçamento simples - Times New Roman, 

12.)   

As ilustrações (Figuras e Tabelas) deverão ser indicadas e inseridas no corpo do texto.  
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Figura 1- Título da Figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Autor,  2022. 

 

Tabela 1- Informar o título. 

Modelo 1 Tabela 1 

Modelo  2 Tabela 2 

Modelo 3 Tabela 3 

Modelo 4 Tabela 4 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

(deixar uma linha em branco - espaçamento simples) 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluir se os objetivos foram alcançados, tomando como referencial a discussão dos 

resultados, além das recomendações que se façam necessárias. Mínimo 100 e máximo 125 

palavras (Espaçamento simples - Times New Roman, 12). 

(deixar uma linha em branco - espaçamento simples) 

Palavras-chave: Colocar por ordem alfabética e separar por ponto.  

 (deixar uma linha em branco - espaçamento simples) 

AGRADECIMENTOS 

Apresentar de forma breve, os agradecimentos a instituições e/ou pessoas que 

contribuíram para a realização do trabalho. Não deve exceder 50 (cinquenta) palavras. Caso 

não possua, exclua este campo. 

(deixar uma linha em branco- espaçamento simples) 

REFERÊNCIAS 

Apresentar apenas as obras citadas no texto. Elaborar a lista de referências conforme as 

normas da ABNT vigente. 

 

FIGURA 
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OBSERVAÇÃO:  

 

1-OS TRABALHOS NÃO PODERÃO EXCEDER O LIMITE DE 03 PÁGINAS, 

INCLUINDO AS REFERÊNCIAS. RESUMOS QUE NÃO ATENDAM ESTA 

CONDIÇÃO SERÃO RETORNADOS AO ORIENTADOR. 

 

2-OS RESUMOS DEVEM SER ENCAMINHADOS COM O RELATÓRIO FINAL 

PELO EMAIL DO ORIENTADOR pesquisacp@ppg.uema.br 

 

 


