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INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO E FORMATAÇÃO 
DO RESUMO SIMPLES (trabalhos em andamento) 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

(Caixa Alta, fonte Arial 14, negrito, centralizado, na cor preta e sem ponto 
final. Deixar duas linhas em branco após iniciar o título). 

 
 

 
Autor1; Autor2; Autor3; Autor4; Autor5 

(Nome por extenso com as iniciais em letras maiúsculas, fonte Arial 12 sem negrito, 
itálico, centralizado e na cor preta. O nome do apresentador do trabalho deverá estar 

sublinhado,. Deixar duas linhas em branco após o(s) nome(s) do(s) autor(es) 
 
 

RESUMO: O resumo deve apresentar, de forma clara e concisa, o objetivo da pesquisa, a 

metodologia utilizada, a forma de coleta e tratamento dos dados e os resultados. Deve, ainda, ser 

elaborada em um único parágrafo, contendo no mínimo 250 palavras e no máximo, 500 digitado 

com espaçamento simples entre linhas, fonte Arial 11 sem negrito, alinhamento justificado e na 

cor preta. Deixar uma linha em branco após o parágrafo do Resumo. 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: Inserir de 3 a 5 palavras-chave, apresentadas em ordem alfabética, 

separadas por ponto e vírgula e com ponto final após o último termo. Não utilizar termos que já 

apareceram no título e evitar o uso de expressões com mais de 3 palavras para cada palavra-

chave. Deve ser digitado em fonte Arial 11 sem negrito e alinhamento justificado e na cor preta.  

 

 

 

ATENÇÃO: 
 

 Antes de digitar o seu trabalho, consulte o modelo de resumo simples para tirar 
suas dúvidas; 

 O resumo expandido deve ter no mínimo 250 palavras e, no máximo 500; 

 Poderá ter, no máximo, 7 autores (incluindo o apresentador); 

                                                           
1
 Acadêmico(s) do Curso de XXXX do Centro Universitário de Maringá – Cesumar, Maringá – Paraná. Nome do 

Programa, por exemplo: Programa de Iniciação Científica do Cesumar (PICC). fulano@contadeemail.com.br. Deve ser 
digitado como nota de rodapé (inserir nota de rodapé), fonte Arial 9, alinhamento justificado e espaçamento simples 
entre linhas. 
2 Orientador(a) e docente do Curso de XXXX do Centro Universitário de Maringá – Cesumar, Maringá – Paraná. 

professor@cesumar.br. Deve ser digitado como nota de rodapé (inserir nota de rodapé), fonte Arial 9, alinhamento 
justificado e espaçamento simples entre linhas. 

mailto:professor@cesumar.br
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 Além de ser digitado em espaçamento simples entre linhas, não deve haver 
nenhum tipo de espaçamentos do tipo “antes e depois” nem entre parágrafos; 

 Somente serão aceitos resumos encaminhados nesta formatação e no modelo 
padrão disponível para download no site do evento. Salvar o resumo em formato 
.DOC ou .DOCX. Formato PDF não será aceito; 

 O resumo deverá ser enviado em anexo quando do preenchimento do formulário 
de inscrição; 

 Caso o apresentador envie mais que um trabalho, deverá enviá-los de uma só vez, 
pois o formulário não permite envio em etapas. 

 
 


