
 

 

NORMAS GERAIS PARA CADASTRO DE RESUMO EXPANDIDO 

1. O autor que inscrever o Resumo Expandido será definido como autor principal. 
 

2. Antes de cadastrar o Resumo Expandido o autor principal deverá se inscrever no 

V Encontro Nacional do PIBID/UniFAI. 

3. A inclusão de co-autor(es) no Trabalho é de responsabilidade do autor principal; 

4. Para o autor principal inserir co-autor(es), primeiramente, o(s) co-autor(es) 

deverá(ão) se inscrever no Encontro. 

5. Ao cadastrar o Resumo Expandido as seguintes informações deverão ser 

preenchidas: 

5.1. Tipo de Apresentação: O Autor principal deverá escolher entre PÔSTER ou 

ORAL. 

5.2. Anexar Arquivo: O arquivo do Resumo Expandido deverá ser na extensão 

.doc ou .docx., seguindo as Orientações Técnicas do item 6. 

5.3. Título do Trabalho: Apenas o conteúdo do título deverá ser inserido no 

respectivo campo do formulário, não sendo aconselhável o uso de siglas e/ou 

abreviações. 

5.4. Resumo: O texto deve conter no mínimo 250 e no máximo de 800 palavras. 

Não é permitido o uso de figuras ou tabelas nesta seção. O resumo deve ser 

dimensionado num único parágrafo e abordar os seguintes itens do trabalho: 

5.4.1. Objetivos: Descrever sucintamente os principais objetivos a serem 

atendidos pelo trabalho; 

5.4.2. Introdução: Breve introdução do tema contendo a justificativa para o 

estudo; 

5.4.3. Material e Métodos: Descrever as metodologias e as etapas utilizadas 

no trabalho para atingir os objetivos propostos; 

5.4.4. Resultados e Discussão: Expor os resultados obtidos no trabalho e 

sua discussão em relação ao conhecimento já disponível; 



 

 

5.4.5. Conclusões ou Considerações Finais: Descrever objetivamente as 

principais conclusões ou considerações do estudo, mesmo sendo 

parciais; 

5.5. Palavras-chave: O campo deverá ser preenchido com no mínimo três e no 

máximo cinco palavras-chave. 

5.6. Referências: Inserir as referências de acordo com o tipo de publicação, 

conforme exemplos: 

 
6. Orientações técnicas para elaboração do Resumo Expandido: 
 
O resumo expandido deve oscilar entre 3 a 5 páginas. Caso contrário, ele será 
rejeitado. Salve o modelo e sobrescreva as seções. Usuários do Office 2007 cuidem 
para não salvar na extensão .docx.  
 
Salve o modelo e reescreva os itens: Modelo 
 
Formatação do texto: 
Usar as seguintes formatações: Fonte Arial 12, espaço simples, parágrafo 
justificado, tamanho do papel será A4, com margens superior (3,5 cm), inferior (3 
cm), lateral esquerda (3,0 cm), lateral direita (2 cm).  
 
As tabelas devem ser numeradas ordinalmente. O título deve preceder as tabelas. 
 
Exemplo:  
 
      Tabela 1.  Quadro primário do problema. (Arial 10) 

     

     

     

     

     

     

     

     
        Se necessário, inserir notas sobre a tabela logo abaixo dela, em fonte Arial 10, normal, justificado, espaço simples.. 

 
 
Gráficos, figuras, imagens ou diagramas devem ser numerados ordinalmente. O 
título deve ser inserido logo abaixo do recurso utilizado. 
 
 
 



 

 

Exemplo:  
 

 
Figura 1. Título do recurso utilizado - gráfico, figura, imagem ou diagrama (fonte Arial 10, normal, 

centralizado, espaço simples). 
Se necessário, inserir notas sobre a figura logo abaixo dela, em fonte Arial 10, normal, justificado, espaço simples.. 

 
 
O Resumo Expandido deve seguir as orientações técnicas descriminadas abaixo, 
salve o modelo e reescreva os itens: Modelo 
 
 

TÍTULO DO RESUMO (FONTE ARIAL 12, NEGRITO, MAIÚSCULAS, 
CENTRALIZADO, ESPAÇO SIMPLES).  

 

(Autor(es) - Fonte Arial 12, normal, alinhar à direita, espaço simples)  Nome_1 
Nome_2 

... 
Nome_N 

  
(Arial 12, normal, alinhar à direita) - Instituição do Programa Pibid – SIGLA  

 

 

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; 

 
Palavras-chave: insira de três a cinco palavras-chave, separando-as por vírgulas 
ex.: palavra1, palavra2, palavra3. (Fonte Arial 12, normal, justificado, espaço 
simples). Evitar repetir palavras do título nas palavras-chave. Indicar pelo menos um 
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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