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Modelo para a formatação dos resumos a serem submetidos ao  

III Congresso da FERA  
Resumo Expandido 

(1) Nome do Autor.  
(2) Nome do Autor.  
(3) Nome do Autor. 

  

 

RESUMO 
 

Este documento apresenta o modelo de formato que deverá ser utilizado nos artigos enviados 
para o III Congresso da FERA. O resumo, obrigatório, é constituído de uma sequência de frases 
objetivas, não ultrapassando 300 (trezentas) palavras, em um único parágrafo. No resumo deve 
ser destacado, de modo sucinto, o problema estudado, objetivo, métodos utilizados e 
conclusões/resultados mais importantes. Adotar fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 11 
(onze), em itálico, com parágrafo justificado (recuos esquerdo e direito iguais a zero). Logo abaixo 
do resumo devem ser colocadas 3 (três) a 5 (cinco) palavras-chave, separadas por ponto-e-
vírgula, com a primeira letra de cada palavra em maiúscula e finalizada por ponto. Espaçamento: 
simples. 
 
Palavras-chave: Artigo; Congresso; Modelo. 

 
 
1. Introdução 

 

Os resumos estendidos serão apresentados em forma de pôster. O pôster será 

exposto pelos autor/autores no espaço da exposição dos pôsteres, informado durante o 

credenciamento no evento.  

A Introdução tem por finalidade apresentar o problema (assunto/tema) estudado e 

mostrar um panorama geral sobre o mesmo. Na introdução é preciso delimitar o tema, ou 

seja, especificar sob qual ponto de vista o assunto é abordado, ou seja, o objetivo da 

pesquisa. Nesse item é importante destacar os motivos que levaram a realização da 

pesquisa. Consiste numa exposição sucinta das razões que sustentam a pesquisa e deve 

enfatizar como surgiu o tema pesquisado, a relação com a experiência profissional ou 

pessoal de estudos do autor, contribuições para o conhecimento etc. 

 

2. Formatação a ser utilizada 

 

O formato do papel a ser utilizado é A4 (210 x 297 mm), com as seguintes 

margens: superior com 3cm, lateral esquerda com 3cm, inferior e lateral direita com 2cm. 

Cabeçalho e rodapé devem estar respectivamente a uma distância de 0,5cm das bordas 
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superior e inferior da página. Todo o artigo deve ter alinhamento justificado (exceto título, 

autores, tabelas e figuras, que serão centralizados), com recuos esquerdo e direito iguais 

a zero. O cabeçalho com a identificação do evento III Congresso da FERA deverá ser 

respeitado no artigo, conforme modelo. 

O título do artigo deve ser: centralizado, fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 

14 (quatorze), em negrito, com a primeira letra em maiúsculo e as demais letras em 

minúsculo. Espaçamentos – antes e depois: 0pt; entre linhas: simples.  

Os nomes dos autores devem ter: mesmo alinhamento, centralizado, seguido por 

um número para a identificação da instituição e endereço eletrônico. Fonte e tamanho da 

letra: Times New Roman ou Arial, tamanho 11 (onze), somente primeira letra do nome em 

maiúsculo. Espaçamentos – antes: 0pts, depois: 0pts; entre linhas: simples. 

Cada autor deverá indicar a sua instituição de origem, país e endereço eletrônico. 

Fonte e tamanho da letra em negrito: Times New Roman ou Arial, 11 (onze).  

Espaçamentos – antes 0pts e 0pts depois; entre linhas: simples. 

Os títulos e o corpo do texto das seções e subseções devem ter recuo, à esquerda 

e à direita igual a zero e com alinhamento justificado. Não colocar ponto final nos títulos 

das seções e subseções. Os títulos das seções devem ser na fonte Times New Roman ou 

Arial, tamanho 12 (doze) em negrito. Já os títulos das subseções devem ser na fonte 

Times New Roman ou Arial, tamanho 12 (doze) em negrito, com apenas a primeira letra 

maiúscula e as demais letras minúsculas. Os espaçamentos adotados são – antes: 0pts, 

depois: 0pts; entre linhas: 1,5.  

Os títulos das seções e subseções devem ser sequencialmente numerados com 

algarismos arábicos (1, 2, 3, etc.) e com fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12 

(doze).  

O corpo do texto das seções e subseções devem ser escrito com fonte Times New 

Roman ou Arial, tamanho 12 (doze). Os espaçamentos adotados são – antes: 0pts, 

depois: 0pts; entre linhas: 1,5. 

 

3. Resumo estendido  

 

O resumo estendido deverá compreender no máximo 3 (três) páginas, incluindo as 

referências bibliográficas. O trabalho será apresentado no III Congresso da FERA por 

meio de pôster e entregue no ato do credenciamento do autor. O resumo estendido será 
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submetido à avaliação pelo Comitê Científico do III Congresso da FERA e deverá ser 

enviado na forma de Resumo Estendido. 

3.1. Figuras e tabelas  

 

Todas as figuras e tabelas devem ser legendadas, segundo a recomendação da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. As legendas devem ser escritas usando a 

fonte Times New Roman ou Araial, tamanho 11 (onze). As figuras e tabelas deverão estar 

centradas na página. A numeração e legenda da imagem deverão estar localizadas 

abaixo da figura. As figuras e tabelas devem estar próximas a sua citação e centradas no 

corpo do texto.  

No caso de haver uma fonte bibliográfica associada à figura ou tabela, esta deverá 

ser descrita após a legenda. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Exclusão social. Fonte: Revista como Mudar (1985). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Crescimento da Cidade. Fonte: IBGE (2000). 
 

4. Considerações finais  

 

O formato do arquivo deverá ser em PDF. Neste momento, constitui o fecho do 

trabalho e deve ser fundamentado nos resultados obtidos. Deve retornar ao objetivo, 

inicialmente proposto no item Introdução, para analisar o quanto foi ou não alcançado. As 

referências bibliográficas devem seguir a ABNT estabelecida pela norma NBR 6023 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002). Somente poderão ser 
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referenciadas na bibliografia do resumo estendido obras citadas no mesmo. Essas devem 

estar em ordem alfabética e não devem ser numeradas.  

 

REFERÊNCIAS 

 

Referências são um conjunto de elementos que permitem a identificação, no todo 

ou em parte, de documentos impressos ou registrados em diferentes tipos de materiais. 

As publicações devem ter sido mencionadas no texto do trabalho e devem obedecer as 

Normas da ABNT 6023/2000.   

Trata-se de uma listagem dos livros, artigos e outros elementos de autores 

efetivamente utilizados e referenciados ao longo do artigo. Lembrando que, as referências 

listadas no final do trabalho são colocadas em espaço simples e duplo entre elas. As 

referências devem ser organizadas em ordem alfabética (pelo último sobrenome da 

autoria). 


