
           
 

TÍTULO E SUBTÍTULO DO RESUMO EXPANDIDO 

(Centralizado, em letras maiúsculas e em negrito) 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este modelo foi preparado usando o editor de texto MS-Word.  

Para a elaboração do resumo expandido devem ser rigorosamente respeitados os 

padrões estabelecidos nos próximos parágrafos.  

A forma mais simples de organizar o resumo expandido para o Congresso é substituir 

o texto do template com o seu texto. Lembrando que no resumo expandido, não devem ser 

inseridas fotos, figuras e tabelas, devendo conter apenas texto.  

A introdução do resumo deve conter a delimitação do tema, a problemática, os 

objetivos, um breve referencial teórico e método. Antes de digitar o texto, assegure-se que a 

página está configurada para papel A4 (210 x 297 mm), no modo retrato (orientação vertical). 

As margens devem ser de 3 cm na borda superior e esquerda e 2,0 cm na borda inferior 

e direita.  

Títulos e subtítulos devem ser digitados em letras maiúsculas, em negrito, com fonte 

tamanho 12, em Times New Roman, espaçamento 1,5 entre linhas e alinhamento à esquerda.  

Para o corpo do texto, use a fonte Times New Roman – tamanho 12 - espaçamento 1,5 

entre linhas e texto justificado (com exceção das referências).  

O resumo expandido deve ter no mínimo 5 e no máximo 10 páginas, incluindo as 

referências. Resumos expandidos fora desses limites serão recusados.  

A abertura de parágrafo deve ser 1,5 cm.  

Citações com até 3 linhas, devem vir no corpo do texto, entre aspas, seguidas pela 

referência, no sistema autor, data, página, entre parênteses (SAVIANI, 2009, p. 38) ou no início 

da citação: Segundo Saviani (2009, p. 38). Citações longas – com mais de 3 linhas. (Recuo de 

4,0 cm da margem esquerda, fonte Times New Roman – Tamanho 10 - Espaçamento simples).  

As citações devem seguir a NBR 10520/2002 da ABNT. Dúvidas podem ser 

elucidadas em: http://www2.uesb.br/biblioteca/wp-content/uploads/2016/05/NBR-10520-

CITA%C3%87%C3%95ES.pdf.  

As notas de rodapé, caso sejam necessárias, devem ser explicativas apenas. O texto 

não possui paginação. 

 

http://www2.uesb.br/biblioteca/wp-content/uploads/2016/05/NBR-10520-CITA%C3%87%C3%95ES.pdf
http://www2.uesb.br/biblioteca/wp-content/uploads/2016/05/NBR-10520-CITA%C3%87%C3%95ES.pdf


           
 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Nesta seção os resultados e a discussão do trabalho serão apresentados em 

conformidade com a correta interpretação dos dados, articulada com a base teórica. A 

formatação da página, dos parágrafos, da fonte, as regras para as citações são as mesmas 

descritas na seção anterior. Lembrando que os títulos e subtítulos devem estar em letra 

maiúscula, alinhamento à esquerda, fonte Times New Roman, tamanho 12 e em negrito. 

Abertura de parágrafo em 1,5cm; Texto em fonte Times New Roman; Tamanho 12; 

Espaçamento 1,5 entre linhas; Justificado. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

A conclusão deve ser breve e responder às questões correspondentes aos objetivos. 

Caso seja necessário, podem ser apresentadas as recomendações e as sugestões para trabalhos 

futuros. 

 

REFERÊNCIAS 

 

Devem ser apresentadas em ordem alfabética pelo sobrenome do autor, em 

espaçamento simples, alinhadas apenas à esquerda, separadas por uma linha de espaço 1,0 

seguindo a NBR 6023/2018 da ABNT. Apenas as referências citadas no artigo deverão ser 

informadas. Um guia para a elaboração de referências da Universidade de São Paulo (USP) 

pode ser consultado em: 

https://usp.br/sddarquivos/aulasmetodologia/abnt6023.pdf  

Ao final da redação do resumo, converta o arquivo para o formato PDF e submeta-o 

na página do Congresso. 

 

https://usp.br/sddarquivos/aulasmetodologia/abnt6023.pdf

