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RESUMO
De acordo com as normas da ABNT (NBR 6028), “o resumo deve ressaltar o objetivo, o
método, os resultados e as conclusões do trabalho”. Extensão mínima de 200 e máxima de 500
palavras. Redigir em um único parágrafo justificado, sem recuo. Fonte: Arial, tamanho 10,
espaço simples.
Palavras-chave: Palavra-chave 1. Palavra-chave 2. Palavra-chave 3.

ABSTRACT
This meta-paper describes the style to be used in articles and short papers for ...
Keywords: Keyword 1. Keyword 2. Keyword 3.
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INTRODUÇÃO
Onde o tema é apresentado e esclarecido aos leitores. Seção do trabalho em que o
assunto é apresentado como um todo. Fornecem os antecedentes que justificam o trabalho,
focaliza o assunto a ser tratado e como foi elaborada, a fundamentação teórica bem como o
resumo dos objetivos, métodos e procedimentos seguidos.

REVISÃO DE LITERATURA
Na revisão de literatura, citam-se estudos prévios e estes servirão como ponto de
partida (base) para sua discussão que pode ser cada vez mais especificada/afunilada. O autor
deve definir os teóricos pertinentes e a partir daí fundamentar seu trabalho.

METODOLOGIAS
Apresentam e descrevem os métodos; as técnicas e os instrumentos de coleta de dado

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos resultados, o autor irá expor os resultados obtidos em sua pesquisa. Os resultados
poderão estar expressos em quadros, gráficos, tabelas, fotografias ou outros meios que
demonstrem o que o trabalho permitiu verificar. Os dados expressos não devem ser repetidos
em mais de um tipo de ilustração.
A discussão constitui uma seção com maior liberdade. Nessa fase o autor, ao tempo
que justifica os meios que usou para a obtenção dos resultados, pode contrastar esses com os
constantes da literatura pertinente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
- Apresenta e discute os resultados obtidos.
- Limites e contribuições da pesquisa
- Recomendações da pesquisa

REFERÊNCIAS
É o conjunto de elementos descritivos destinados à identificação, no todo ou em parte, de
documentos impressos ou registrados em diversos tipos de material. Será elaborada baseada no
disposto na NBR 6023 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002).
Todos os autores citados deverão ser referenciados.

