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Resumo 
Formatação: papel A4, margens superior e esquerda 3 cm; direita e inferior 2 cm; fonte Times New 

Roman em todo o texto.  Título do trabalho: Negrito, tamanho 14, espaço simples, alinhamento 

centralizado. Identificação dos autores: negrito, corpo 12, espaçamento simples, alinhamento à direita. 

Credenciais em Nota de rodapé com formação acadêmica, vínculo acadêmico, link para o Currículo 

Lattes, e-mail. Parágrafo único, fonte TNR, corpo 11, espaço simples, alinhamento justificado; 

conteúdo com objetivo da pesquisa, metodologia, procedimentos utilizados e principais resultados, 

extensão entre 300 e 500 palavras. Palavras-chave: Tamanho fonte 11, separadas por ponto e vírgula, 

máximo 5. Formatação: papel A4, margens superior e esquerda 3 cm; direita e inferior 2 cm; fonte 

Times New Roman em todo o texto.  Título do trabalho: Negrito, tamanho 14, espaço simples, 

alinhamento centralizado. Identificação dos autores: negrito, corpo 12, espaçamento simples, 

alinhamento à direita. Credenciais em Nota de rodapé com formação acadêmica, vínculo acadêmico, 

link para o Currículo Lattes, e-mail. Parágrafo único, fonte TNR, corpo 11, espaço simples, 

alinhamento justificado; conteúdo com objetivo da pesquisa, metodologia, procedimentos utilizados e 

principais resultados, extensão entre 300 e 500 palavras. Palavras-chave: Tamanho fonte 11, separadas 

por ponto e vírgula, máximo 5. Formatação: papel A4, margens superior e esquerda 3 cm; direita e 

inferior 2 cm; fonte Times New Roman em todo o texto.  Título do trabalho: Negrito, tamanho 14, 

espaço simples, alinhamento centralizado. Identificação dos autores: negrito, corpo 12, espaçamento 

simples, alinhamento à direita. Credenciais em Nota de rodapé com formação acadêmica, vínculo 

acadêmico, link para o Currículo Lattes, e-mail. Parágrafo único, fonte TNR, corpo 11, espaço 

simples, alinhamento justificado; conteúdo com objetivo da pesquisa, metodologia, procedimentos 

utilizados e principais resultados, extensão entre 300 e 500 palavras. Palavras-chave: Tamanho fonte 

11, separadas por ponto e vírgula, máximo 5. Formatação: papel A4, margens superior e esquerda 3 

cm; direita e inferior 2 cm; fonte Times New Roman em todo o texto.  Título do trabalho: Negrito, 

tamanho 14, espaço simples, alinhamento centralizado. Identificação dos autores: negrito, corpo 12, 

espaçamento simples, alinhamento à direita. Credenciais em Nota de rodapé com formação acadêmica, 

vínculo acadêmico, link para o Currículo Lattes, e-mail. Parágrafo único, fonte TNR, corpo 11, espaço 

simples, alinhamento justificado; conteúdo com objetivo da pesquisa, metodologia, procedimentos 

utilizados e principais resultados, extensão entre 300 e 500 palavras. Este resumo possui 450 palavras. 
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