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INSTRUÇÕES PARA A PREPARAÇÃO DE RESUMOS PARA O IV ENCONTRO DE 

EDUCADORES NO CAMPUS DE ALEGRE 

 

Primeiro Autor Nome Completo e por Extenso
1
,
 
Segundo Autor Nome Completo e por Extenso

2
,
 

Terceiro Autor Nome Completo e por Extenso
3
, Quarto Autor Nome Completo e por Extenso

4
,
 

Quinto Autor Nome Completo e por Extenso
5
 e no Sexto Autor (Orientador) Nome Completo e 

por Extenso
6
. 

 
1
  Informação sobre os autores - por ex.: Graduandos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto 

Federal do Espírito Santo (Ifes) – Campus de Alegre, ES, Brasil. Bolsistas do CNPq/CAPES. E-mail: 

primeiroautor@enedifes2013.com. 
2
 Informação sobre os autores - por ex: Pesquisador, Instituição, Espírito Santo, Brasil. 

3 
Informação sobre os autores - por ex: Biólogo, Empresa, Espírito Santo, Brasil. 

4
 Informação sobre os autores - por ex: Prof. do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) – Campus de Alegre, ES, 

Brasil. E-mail: orientador@enedifes2013.com. 

 

Os autores devem ler todas as informações contidas nas normas de submissão de resumos e as 

eventuais dúvidas podem ser tiradas por e-mail (enedcampusalegre@gmail.com) ou pelo 

telefone (28) 3552-8131, Ramal 219. Serão aceitos resumos na área de Educação. O resumo deve 

ser apresentado em língua portuguesa. O texto deve ser formatado em Microsoft Word, página 

A4, com margem esquerda de 2,5 cm, margens direita, superior e inferior de 2,0 cm, em espaço 

simples e justificado. O arquivo deve ser salvo em versão compatível com Word 97-2003 (.doc). 

As seções do resumo devem ser separadas por uma linha em branco e obedecer à seguinte 

formatação: Título claro e conciso, com o máximo de 100 caracteres, incluindo espaços, em 

caixa alta, negrito, fonte Times New Roman, tamanho 12, centralizado; Nomes completos e por 

extenso dos autores. O último autor a aparecer deve ser o Orientador. Serão permitidos trabalhos 

com, no máximo, seis (06) autores, incluindo o Orientador; Informações adicionais sobre os 

autores (ex.: instituições, agências financiadoras da pesquisa e contato (e-mail) devem ser 

incluídas abaixo da seção de autores, em fonte Times New Roman, tamanho 10, centralizado; O 

corpo do resumo deve ser redigido com no mínimo 200 e no máximo 400 palavras, em texto 

contínuo, sem recuo na primeira linha, em fonte Times New Roman, tamanho 12, conter todos os 

elementos pertinentes a um trabalho de pesquisa, com uma pequena introdução (um rápido 

histórico do tema, breve justificativa e o objetivo do trabalho), metodologia (descrição dos 

procedimentos), resultados e discussões, e conclusão (destacar o progresso e as aplicações que o 

trabalho proporcionará).  Não utilizar referências. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Até quatro palavras-chave, em letras minúsculas, inicial maiúscula, 

separadas por ponto, sem ponto final, em ordem alfabética, posicionadas a um parágrafo após o 

corpo do texto principal do resumo. 


