ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO
O texto dos originais deve ser organizado em:
Título: em letras maiúsculas, fonte Arial tamanho 14, em negrito e centralizado com, no
máximo, 20 palavras.
Autores: nome completo dos autores, fonte Arial tamanho 11, centralizado, grafado
somente com as iniciais maiúsculas; separado por ponto e vírgula. Indicar em nota de
rodapé o endereço institucional (centro, departamento, núcleos, laboratórios, grupos de
pesquisa) e e-mail.
Eixo temático: indicar o eixo temático ao qual o trabalho pertence, alinhado à margem
esquerda. São eles:
Eixo I – Educação e desenvolvimento regional.
Eixo II - Políticas educacionais e desenvolvimento regional.
Eixo III - Práticas inovadoras em educação e desenvolvimento regional.
Resumo: deve conter no máximo 200 palavras e incluir justificativa, objetivos, métodos,
resultados e conclusão. Deve ser apresentado em parágrafo único e iniciar abaixo da
palavra Resumo. Não deve conter referências bibliográficas e citações.
Palavras-chave: Logo após o Resumo, seguindo-se à expressão ´Palavras-chave´: e, na
mesma linha que ela, serão incluídas, no mínimo, três e, no máximo, cinco expressões em
português relacionadas ao tema do trabalho, separadas por ponto e vírgula.
1 Introdução: A seção Introdução deve ser breve e conter, no máximo, 300 palavras.
Justificar o problema estudado de forma clara, utilizando-se revisão de literatura. O último
parágrafo deve conter os objetivos do trabalho realizado.
2 Material e Métodos: 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. Deve ter um sentido lógico
dentro da pesquisa. Pode-se usar como sugestão uma sequência que inclua organismo ou
local de estudo, estratégia da pesquisa (delineamento, tratamento, variáveis), técnica de
descrição ou análise e análise estatística. Em caso de adaptação de método indicar o autor
do método e o que foi adaptado. Não deve exceder 500 palavras.
3 Resultados e Discussão: deve conter os dados obtidos, até o momento, podendo ser
apresentados, também, na forma de Tabelas e/ou Figuras. A discussão dos resultados deve
estar baseada e comparada com a literatura utilizada no trabalho de pesquisa, indicando
sua relevância, vantagens e possíveis limitações. As citações devem seguir as normas
vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR 10520.
4 Conclusões ou Considerações Finais: com no máximo 200 palavras, deve ser
elaborada com o verbo no presente do indicativo, em frases curtas, sem comentários

adicionais e sem citações e com base nos objetivos e problemática. Não confunda seus
resultados com conclusão.
Referências: listar apenas os trabalhos mencionados no texto. Deve obedecer às normas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 6023, de 14/11/2018).
O resumo deve ter no mínimo três e no máximo 5 páginas incluindo todos os itens
obrigatórios e as figuras (gráficos, tabelas, fotos, etc...) devidamente formatadas e com
resolução adequada. Na apresentação usar a página configurada para papel A4 (210 x 297
mm) e no modo retrato. As margens devem ser de 3 cm na borda superior e esquerda e 2,0
cm na borda inferior e direita. Espaçamento entre as linhas do texto 1. Títulos devem ser
centralizados, o corpo do texto deve ter o texto justificado e nas referências usar texto
alinhado à esquerda. Não paginar. Citação longa tamanho da fonte: 10. Texto: tamanho da
fonte: 11.
Os resumos e seu conteúdo são de responsabilidade dos autores.

