
MODELO DE RESUMO SIMPLES 

 

 

TÍTULO (Centralizado, Times News Roman 12, Negrito e Letras MAIÚSCULAS) 

 

Nome do autor 1  

email1@email.com 

Nome do co-autor 

email1@email.com 

Eixo temático  

Instituição  

 

Obs: o resumo deve apresentar, de forma clara e concisa, o objetivo do trabalho e autores 

citados. Deve, ainda, ser elaborada em um único parágrafo, contendo no mínimo 250 palavras e 

no máximo, 300, digitado com espaçamento simples entre linhas, fonte Times News Roman 11, 

sem negrito, alinhamento justificado e na cor preta. Deixar uma linha em branco após o 

parágrafo do Resumo.  

 

Resumo: O intuito deste modelo de formatação é esclarecer aos autores o formato a ser 

utilizado nos resumos simples submetidos ao SELE/UNILAB.  Ele está escrito, exatamente, 

como o modelo indicado para os resumos simples, desta forma, é uma referência.  Leia 

atentamente as instruções e formate seu artigo de acordo com este padrão. Recomenda-se, para 

isso, o uso dos estilos de formatação pré-definidos que constam deste documento. Para tanto, 

basta copiar e colar os textos do original diretamente em uma cópia deste documento. O texto 

deve ser conciso, tratando unicamente do conteúdo do trabalho a apresentar. Sem opiniões 

pessoais. Sem afirmações redundantes, tais como: “Este trabalho descreve...”, “Neste texto são 

apresentados os resultados de ...”.  As margens (superior, inferior, lateral esquerda e lateral 

direita) devem ter 2,5 cm. O tamanho de página deve ser A4.  Atenção para este aspecto, pois se 

o tamanho da página for outro, compromete a correta formatação. O resumo deve ser escrito no 

programa Word for Windows, em versão 6.0 ou superior. Se você está lendo este documento, 

significa que você possui a versão correta do programa.  O título do trabalho deve ser em fonte 

12, centralizado, negrito. Os dados dos autores no tamanho 12. O resumo deve conter no 

mínimo 250 palavras e no máximo 300 palavras, deve utilizar fonte Times New Romam, 

tamanho 11, justificado, espaçamento entre linhas simples. Deve ser precedido de no mínimo 3 

e no máximo 5 palavras-chave, separadas por vírgulas.  

 

Palavras-Chave: é necessária a indicação de 3 a 5 palavras-chave; elas deverão ser 

digitadas em sequência e separadas por vírgulas.  
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