NORMAS PARA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DO RESUMO
EXPANDIDO
O formato de trabalhos aceitos no Salão do Conhecimento será o Resumo
Expandido, exceto para participantes da Mostra de Iniciação Científica Júnior, que
inscreverão Resumo Simples.
Antes de acessar o site para a inscrição, elabore seu resumo expandido no Word,
em página A4, fonte Times New Roman 12. Assegure-se que o documento completo, se
for o caso, não ultrapasse 3 (três) páginas (mesmo não tendo alcançado o limite
máximo de caracteres).
Os trabalhos deverão apresentar rigor teórico-metodológico e atender as normas
abaixo:
A) Possuir de 6 mil a 9 mil caracteres;
B) Ser digitado em página formato A4 (210 x 297mm), com margens superior e
esquerda de 3cm e inferior e direita com 2cm; fonte Times New Roman, tamanho 12,
com espaçamento simples, com uma linha entre parágrafos sem recuo. Veja o
modelo no final desta norma;
C) Não serão aceitos resumos com tabelas, gráficos, fotos, imagens de qualquer
gênero ou de fórmulas matemáticas e químicas (se necessário descrever por
extenso);
D) Para facilitar o processo de inscrição, o texto deverá ser previamente digitado em
word, contendo:
1.

Título e referência do título (Essas informações possuem campos separados, não

devem constar no corpo do resumo)
Exemplos de referência:
- Pesquisa Institucional desenvolvida no Departamento XXX, pertencente ao Grupo de
Pesquisa yyy;
- Monografia de Conclusão do Curso de Graduação em Zzzzz;
- Projeto de Extensão;
- Projeto de Iniciação Científica.
2.

Autores e referência de cada autor (Essas informações possuem campos

separados, não devem constar no corpo do resumo)
Serão aceitos no máximo 6 (seis) Autores.
Exemplos de referências que identificam o autor:
- Professor Orientador, Mestre em Desenvolvimento, Curso de Comunicação Social, e-mail;
- Professor Doutor do Departamento de Estudos da Administração, Orientador,
usuario@provedor.com.br;
- Aluno do Curso de Mestrado em Desenvolvimento da UNIJUÍ, bolsista CAPES,
usuario@provedor.com.br;
- Aluno do Curso de Graduação em Direito da UNIJUÍ, bolsista PIBEX/UNIJUÍ,
usuario@provedor.com.br;
Aluna
do
Curso
de
Mestrado
em
Educação
nas
Ciências
da
UNIJUÍ,
usuario@provedor.com.br.

Atenção: O site de inscrições solicitará as informações descritas acima, num passo-apasso do processo de inscrição.
CORPO DO RESUMO – Não deverá constar o título e referência do título, assim como também
os autores e referências de cada autor; aqui, somente o resumo.

1. Introdução – deve ser breve e justificar o problema estudado de forma
clara, utilizando-se revisão de literatura. O último parágrafo deve conter os
objetivos do trabalho realizado.
2. Metodologia – deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo que
o leitor entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados. Deve
conter as referências da metodologia de estudo e/ou análises laboratoriais
empregadas e contemplar as exigências dos preceitos éticos do estudo.
3. Resultados e Discussão – deve conter os dados obtidos e deve estar
baseada e comparada com a literatura utilizada no trabalho de pesquisa,
indicando sua relevância, vantagens e possíveis limitações. Não serão
aceitos resumos com tabelas, gráficos, fotos, imagens de qualquer gênero
ou de fórmulas matemáticas e químicas (se necessário descrever por
extenso). (Aqui deve se concentrar a maior parte do texto)
4. Conclusões – deverá ser elaborada com o verbo no presente do
indicativo, em frases curtas, sem comentários adicionais e com base nos
objetivos e resultados do Resumo Expandido.
5. Palavras-chave – inclua de três a cinco expressões em português
relacionadas ao tema do trabalho, separadas por “ponto e vírgula” e que
não devem estar presentes no Título.
6. Agradecimentos – Item opcional destinado a informar agências
financiadores, instituições apoiadoras e colaboradores.
7. Referências bibliográficas – deverá ser listada apenas a bibliografia
citada no texto, em ordem alfabética e de acordo com as normas da ABNT.

ATENÇÃO para a inserção do corpo do resumo:
O CORPO do resumo expandido - entendido a partir do item “3. Resumo” deve ser inserido em campo específico no site das inscrições. Sugere-se que o corpo do
resumo seja elaborado em um documento word e depois copiado diretamente para o
campo designado.
O campo para inserção do CORPO do Resumo Expandido, aceita um texto de,
no mínimo, 6 mil caracteres e, no máximo, 9 mil caracteres. Se o texto tiver um número
inferior ou superior a estes limites, a opção “salvar” não funcionará.
O seu texto não deve conter tabelas, gráficos, fotos, imagens de qualquer
gênero ou de fórmulas matemáticas e químicas (se necessário descrever por extenso).
O sistema unirá as informações preenchidas nos campos Título do Trabalho,
Referência do Título, Autor e Coautores e suas Referências com o campo Corpo do
Resumo e gerará, a partir de um template, o formato final do Resumo. Por isso é
fundamental o cuidado para o preenchimento completo e correto de nomes e referências.
Estas mesmas informações também serão utilizadas para a geração dos certificados.
Caso seja necessária a emissão de novo certificado em razão de erros de digitação, será
cobrada uma taxa adicional.
No caso de estudantes, cabe ao professor-orientador revisar o texto a ser inscrito
no Evento. Os resumos aceitos integrarão os Anais do Evento e serão publicados
exatamente como forem enviados, sem qualquer modificação ou correção, pois os
arquivos serão gerados em PDF.

VEJA ABAIXO UM MODELO DE RESUMO NO WORD

O TÍTULO DEVERÁ SER DIGITADO EM LETRAS MAIÚSCULAS1
Nome Sobrenome2; Nome Sobrenome3
1

Referência (informações) do trabalho: (ex: trabalho de conclusão de curso)
Referência (informações) do autor, email@provedor.com.br
3
Referência (informações) do autor, email@provedor.com.br
2

Introdução
Deve ser breve e justificar o problema estudado de forma clara, utilizando-se revisão
de literatura. O último parágrafo deve conter os objetivos do trabalho realizado.
Metodologia
Deverá ser explicitada sucintamente a metodologia utilizada para o trabalho
apresentado.
Resultados e discussão
Analisar, avaliar e discutir os resultados apresentados. (Não se trata do resumo do
trabalho).
Conclusões
Elaborar com o verbo no presente do indicativo, em frases curtas, sem comentários
adicionais e com base nos objetivos e resultados.
Palavras-Chave: Mínimo de 3 (três), máximo de 5 (cinco)
Agradecimentos
Item opcional destinado a informar agências financiadoras, instituições apoiadoras e
colaboradores.
Referências Bibliográficas
Apenas para bibliografia citada.
Espaço simples, sem espaço entre as citações e sem recuo.
Seguir ABNT.

