TÍTULO
(Times New Roman 12, centralizado, negrito e maiúsculo: subtítulo também
Times New Roman 12, negrito e maiúsculo, sendo a extensão máxima do conjunto
de três linhas)1
Nome do Autor SOBRENOME2
Nome do autor SOBRENOME3
RESUMO
Deve ser elaborado em fonte Times New Roman 12, justificado, em parágrafo único,
sem recuos, com espaçamento entrelinhas simples, com o título em negrito. Deve conter
entre 100 e 150 palavras.
Palavras-chave ou descritores para área da saúde: No máximo 4 (quatro) palavraschave. Iniciado por letra maiúscula, separadas por ponto final.
1 INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O artigo deve ser elaborado em A4, formato retrato. A página do artigo deverá
ter margem superior e esquerda 3,0 cm e, inferior e direita 2,0 cm. Não há espaços entre
os parágrafos.
O texto do artigo deve conter as seguintes seções: INTRODUÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO

TEÓRICA,

METODOLOGIA,

RESULTADOS

E

DISCUSSÕES, CONCLUSÃO e REFERÊNCIAS. O espaçamento entre linhas será 1,5,
fonte Times New Roman 12 e, o parágrafo será justificado. O RESUMO
EXPANDIDO DEVERÁ TER NO MÍNIMO 2 E, MÁXIMO 4 PÁGINAS.
A introdução deve conter referência ao assunto a ser desenvolvido no resumo
expandido, bem como as linhas gerais que serão desenvolvidas no corpo do mesmo. Tal
seção não admitirá subdivisões. A Introdução deverá conter o(s) objetivo(s) do estudo
apresentado.
As citações deverão estar de acordo com a ABNT.

1

Especificação acerca da origem do trabalho (projeto de pesquisa, extensão, trabalho curricular etc...ao
qual está vinculado) (FONTE TIMES NEW ROMA 10, ALINHADO A ESQUERDA, ESPAÇAMENTO
SIMPLES)
2
Formação ou titulação do autor, instituição de ensino, cidade, estado, e-mail (FONTE TIMES NEW
ROMA 10, ALINHADO A ESQUERDA, ESPAÇAMENTO SIMPLES)
3
Formação ou titulação do autor, instituição de ensino, cidade, estado, e-mail (FONTE TIMES NEW
ROMA 10, ALINHADO A ESQUERDA, ESPAÇAMENTO SIMPLES)
*NO MÁXIMO SEIS AUTORES, INCLUINDO ORIENTADOR E COORIENTADOR

2 METODOLOGIA

Na METODOLOGIA será explicitado o tipo de estudo, local, população (caso
for pesquisa de campo), período, técnica e análise dos dados, bem como as normas
éticas seguidas que foram utilizadas no caso da pesquisa ser com seres humanos, enfim
todos os métodos utilizados para a realização do trabalho.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nessa etapa apresentam-se os resultados do estudo. Pode-se incluir quadros,
gráficos e tabelas e, ainda, discutem-se os novos resultados a fim de elucidar o
problema.
É a demonstração e discussão de novos resultados.
Se necessário ainda, compara – se os resultados alcançados pelo estudo com
aqueles descritos na literatura.
A primeira linha de cada um dos parágrafos terá um recuo de 1,25 cm. Nesse
item não deverá conter citações diretas.

4 CONCLUSÃO

Nesta etapa apresentam-se as conclusões correspondentes aos objetivos e/ou
hipóteses. Síntese final do trabalho, onde responde ao problema enunciado na
introdução.

REFERÊNCIAS
Devem ser apresentadas de acordo com as normas da ABNT, conforme “Manual
de Normalização de Trabalhos Acadêmicos” das FISA/FUNEC.
O espaçamento é simples com um espaço entre as referências. O texto é alinhado
à esquerda (somente nas referências).
Seguir as normas de diagramação aqui expostas, usando este exemplo como base
para o seu texto. A submissão do resumo expandido significa que os autores concordam
com a publicação deste, a critério da Comissão Editorial. Além disso, os autores

concordam que pela publicação resumo expandido não obterão nenhum ganho, senão a
divulgação científica e profissional dos seus trabalhos.

