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Traduzir o título para o inglês ou espanhol 

Inserir os nomes dos autores aqui, separados por vírgula (arial, 10). Escrever por extenso todo o 

nome (ex: Luana de Oliveira Dias). Não abrevie o primeiro nome. Após o nome, colocar numeral em 

sobrescrito relacionado à instituição de origem e/ou o Programa/Curso a que pertence; indique entre 

parênteses a categoria dos autores: Pesquisador e/ou Orientador (PQ), Pós-Graduando (PG), 
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Resumo

Inserir o resumo (ARIAL, 11) – Atenção para não ultrapassar as margens laterais (máximo de 250 palavras). 
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Introdução
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Metodologia
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Resultados e Discussão
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