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Grupo de Trabalho: Indicar Título do GT
O intuito deste modelo de formatação é esclarecer aos autores o formato a ser
utilizado nos resumos submetidos ao IX CONBRADEC.
Ele está escrito,
exatamente, como o modelo indicado para os resumos. Desta forma, é uma
referência. Leia atentamente as instruções e formate seu artigo de acordo com este
padrão. Recomenda-se, para isso, o uso dos estilos de formatação pré-definidos que
constam deste documento. Para tanto, basta copiar e colar os textos do original
diretamente em uma cópia deste documento. Vale ressaltar que uma formatação
correta é essencial para uma boa avaliação do seu trabalho. Textos fora da
formatação serão excluídos do processo de avaliação. O texto deve ser conciso,
tratando unicamente do conteúdo pesquisado. As margens esquerda e superior,
3cm, direita e inferior, 2cm, espaçamento, 1,5, referências no sistema francês (ou
nota de rodapé). Não usar o sistema autor/data. O tamanho da página deve ser A4.
Atenção para este aspecto, pois se o tamanho da página for outro, compromete a
correta formatação. O título do artigo deve ser em fonte Arial 15, caixa alta,
centralizado, negrito e os dados dos autores, no tamanho 10. O resumo deve conter
no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) laudas, de até 35 linhas cada uma e
deve utilizar fonte Arial, tamanho 12, justificado. Deve ser acompanhado de, no
mínimo, 03 (três) e no máximo 05 (cinco) palavras-chave separadas por vírgulas. Em
relação ao conteúdo, seu resumo deve apresentar uma (1) breve introdução sobre o
trabalho; (2) relato da metodologia utilizada, de forma concisa e clara; bem como (3)
apresentação da síntese dos resultados obtidos até o momento, ou, se for o caso, as
conclusões do trabalho de Iniciação Científica.
Palavras-chave: Iniciação, Científica, Simpósio, Trabalho.
Referências: deverão ser apresentadas de acordo com as normas da ABNT (não
são consideradas na contagem de palavras).
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