
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO 

 

O resumo expandido deve ter, mínimo 5 (cinco) e no máximo 10 (dez) páginas, 

incluindo texto, tabelas e/ou Figuras, e deve ser submetido em formato Word 

(.doc/.docx) pelo orientador no SUAP. 

Os textos devem obedecer às seguintes orientações gerais:  

Idioma: Português 

Tamanho da página: A4 (210 x 297 mm) 

Margens: Esquerda e direita: 3 cm; Superior e inferior: 2,5 cm 

Formatação e Tipografia: Estilo Corpo do Texto Deve ser empregada a fonte Times 

New Roman, corpo 12 e espaçamento entrelinhas de 1,5 em todo texto. O alinhamento 

deve ser justificado, exceto o título. As páginas devem ser numeradas no rodapé, à 

direita, em algarismos arábicos 

Título: 14 pts, negrito, Estilo Títulos  

Autores e instituição: 9 pts, Estilo Autores 

Autoria do trabalho: 9 pts, Estilo Identificação 

Após o título, dar um espaçamento (1,5 linhas), identificar o(s) autor(es) do trabalho, 

seguido(s) de nota de rodapé com titulação, curso, instituição/campus e e-mail de cada 

autor. A identificação do professor-orientador segue a mesma forma de identificação, 

em nota de rodapé. Colocar o(s) nome(s) do(s) professor(es)-orientador, apresentando a 

titulação destes (Es - para especialista, Me - mestres, Dr (Drª) - doutor(a), pos doc), 

instituição/campus (curso) e o endereço eletrônico). 

Resumo: 

Breves e concretas informações sobre a justificativa, os objetivos, métodos, resultados e 

conclusões do trabalho. Deverá ser iniciado imediatamente abaixo da palavra Resumo. 

Não deve conter referências bibliográficas. O Resumo deve ser apresentado com 

parágrafo único.  

Palavras-chave: devem constar na linha imediatamente abaixo do resumo (no mínimo 

três e no máximo cinco) para indexação, com alinhamento justificado, separadas por 

ponto, seguido de inicial maiúscula. 

Financiamento: No caso de projetos que foram financiados, destacar textualmente, na 

linha imediatamente abaixo das palavras-chave, o(s) órgão(s) financiador(es) da 

produção acadêmica. 



Resumo expandido: Deverá conter os seguintes elementos constitutivos, utilizando o 

Estilo Corpo do Texto:  

1) Introdução: breve e, conter, no máximo, 1000 (um mil) palavras. Justificar o 

problema estudado de forma clara, utilizando a revisão de literatura. O último parágrafo 

deve conter os objetivos do trabalho realizado.  

2) Metodologia: elaborada de forma concisa e 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. Não deve exceder 1000 

(um mil) palavras.  

3) Resultados e Discussão: evidenciar, à luz do aporte teórico utilizado no projeto de 

pesquisa, análise e discussão dos dados obtidos. Podem ser inseridos recursos 

ilustrativos (figuras ou tabelas), acompanhados de análise indicando sua relevância, 

vantagens e possíveis limitações. NOTA: tabela ou figura (fotografia, gráfico, desenho), 

caso haja, deve apresentar qualidade necessária para uma boa reprodução. O título da 

tabela (sem negrito) e figura (sem negrito) deve ficar acima.  

4) Conclusões ou Considerações finais: deverá ser elaborada com verbos no presente 

do indicativo. Deverá considerar os objetivos explicitados e os resultados indicados no 

Resumo Expandido. Não deve exceder 200 (duzentas) palavras. 

Agradecimentos: deve expressar textualmente os agradecimentos ao órgão que 

concedeu a bolsa, às instituições e às pessoas que contribuíram para o desenvolvimento 

da pesquisa (exceto o professor orientador) seja em forma de apoio financeiro, de 

infraestrutura ou científico. Não deve exceder 50 (cinquenta) palavras.  

Referências: deverão constar apenas autores e obras mencionados no texto, em ordem 

alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. Dois ou mais autores, separar por ponto e 

vírgula. Os títulos dos periódicos não devem ser abreviados. A ordem dos itens em cada 

referência deve obedecer às normas vigentes da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO DO RESUMO EXPANDIDO 

 

Nome Completo do Primeiro Autor1 ; Nome Completo do Segundo Autor2 ; Nome Completo do 

Terceiro Autor3 ; Nome Completo do Quarto Autor4 ; Nome Completo do Quinto Autor5 ; Nome 

Completo do Professor Orientador6 ; 

 

Resumo 

Texto do resumo com no máximo 250 palavras. 

Palavras-chave: Máximo de 6 (seis) palavras-chave. 

Palavra-chave 1; palavra-chave 2; palavra-chave 3; palavra-chave 4; palavra-chave 5; palavra-

chave 6. 

Introdução 

Texto da introdução com no máximo 1.000 palavras. 

Metodologia 

Texto da introdução com no máximo 1.000 palavras. 

Resultados e Discussão 

Texto dos resultados e discussão sem limite de palavras. 

Conclusão 

Texto da conclusão com no máximo 200 palavras. 

Agradecimentos 

Texto de agradecimento, se houver, com no máximo 50 palavras.  

Referências 

 

 

 

 

 

 

 

1 Estudante do Curso de ... do IFMA ... do Campus ...; E-mail: email@email.com.  

2 Estudante do Curso de ... do IFMA ... do Campus ...; E-mail: email@email.com.  

3 Estudante do Curso de ... do IFMA ... do Campus ...; E-mail: email@email.com.  

4 Estudante do Curso de ... do IFMA ... do Campus ...; E-mail: email@email.com.  

5 Estudante do Curso de ... do IFMA ... do Campus ...; E-mail: email@email.com.  

6 Professor do Curso de... do Campus...; E-mail: email@email.com. 
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