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RESUMO
Insira o resumo do artigo. Não será permitido o uso de figuras ou tabelas. Atente
para o número de caracteres, sendo o mínimo de 250 e o máximo de 800 palavras
(Fonte Arial 12, espaço simples, parágrafo justificado, tamanho do papel será A4. As
margens devem ser: superior (3,5 cm), inferior (3 cm), lateral esquerda (3,0 cm),
lateral direita (2 cm). O resumo deve ser dimensionado num único parágrafo e
abordar:
o Objetivos: Indicar de forma sucinta os principais objetivos a serem atendidos
pelo trabalho;
o Introdução: Breve introdução do tema estudado, bem como a justificativa para o
estudo;
o Material e Métodos: Indicar as metodologias utilizadas no trabalho para atingir
os objetivos propostos;
o Resultados e Discussão: Apresentar os resultados obtidos no trabalho e sua
discussão em relação ao conhecimento já disponível.

o

Conclusões ou Considerações Finais: Descrever de forma objetiva as
principais conclusões ou considerações do estudo, mesmo sendo parciais;
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termo da linha de pesquisa ou referencial teórico.

INTRODUÇÃO
Breve introdução do tema contendo a justificativa para o estudo.

MATERIAL E MÉTODOS
Descrever as metodologias e etapas utilizadas no trabalho para atingir os objetivos
propostos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Expor os resultados obtidos no trabalho e sua discussão em relação ao
conhecimento já disponível.

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
Descrever objetivamente as principais conclusões ou considerações finais do
estudo, mesmo sendo parciais.
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