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O título do resumo expandido deve ser breve, centralizado, sem ponto 
final 

Observações: nome científico deve ser escrito em itálico. Outros grifos no 
texto, tais como negrito ou sublinhado, não deverão ser utilizados. 

Nome autor(a), respectiva instituição; (repetir para cada participante). E-mail 
para contato 

PALAVRAS-CHAVE: Palavra, Palavra, Palavra, Palavra. 

  

INTRODUÇÃO 

Esse é um texto modelo para ilustração. Parágrafo único e com até 2.000 
caracteres, incluindo espaços. Textos que excedam o número de caracteres 
permitidos não serão aceitos. O texto do resumo deve ser contínuo com esse. 
Não entram na contagem dos caracteres o título, nomes, e-mail e instituição de 
afiliação dos respectivos autores. Os objetivos do trabalho devem vir no final 
desta seção. 

  

METODOLOGIA 

Esse é um texto modelo para ilustração. Parágrafo único  com até 2.500 
caracteres, incluindo espaços. Textos que excedam o número de caracteres 
permitidos não serão aceitos. O texto do resumo deve ser contínuo com esse. 
Não inserir tabelas, figuras ou listas. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esse é um texto modelo para ilustração. Parágrafo único e com até 2.500 
caracteres, incluindo espaços. Textos que excedam o número de caracteres 
permitidos não serão aceitos. O texto do resumo deve ser contínuo com esse. 
Não inserir tabelas, figuras ou listas. 

  

 

 



CONCLUSÃO 

Esse é um texto modelo para ilustração. Parágrafo único desta seção com até 
500 caracteres, incluindo espaços. Textos que excedam o número de 
caracteres permitidos não serão aceitos. O texto do resumo deve ser contínuo 
com esse. (Instituições de fomento devem constar no final do texto desta seção 
entre parênteses). 
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