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Resumo: O intuito deste modelo de formatação é esclarecer aos autores o formato a ser
utilizado nos resumos simples submetidos à 3ª Semana de Ciência e Tecnologia do Campus
Bom Jesus da Lapa e 5º Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão. Ele está escrito,
exatamente, como o modelo indicado para os resumos simples, desta forma, é uma referência.
Leia atentamente as instruções e formate seu resumo de acordo com este padrão. Recomendase, para isso, o uso dos estilos de formatação pré-definidos que constam neste documento. Para
tanto, basta copiar e colar os textos do original diretamente em uma cópia deste documento.
Vale ressaltar que uma formatação correta é essencial para uma boa avaliação do seu trabalho.
Resumos fora da formatação serão excluídos do processo de avaliação. 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 artigo 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 artigo deve ser escrito no
programa Word for Windows, em versão 97-2003 ou superior. Se você está lendo este
documento, significa que você possui a versão correta do programa. O título do artigo deve ser
em fonte Arial 14, centralizado, negrito. Os dados dos autores no tamanho 10. Pule uma linha
entre o título, afiliação dos autores e o texto do resumo. Os autores devem fornecer um título
claro e conciso. Ao primeiro autor deve ser identificado um e-mail para correspondência, e para o
responsável pela apresentação dois asteriscos. Fornecer a filiação dos co-autores na mesma
sequência enumerada. O resumo deve conter no mínimo 250 palavras e no máximo 500
palavras, deve utilizar fonte Arial Narrow, tamanho 12, justificado, espaçamento entre linhas
simples. Deve ser precedido de no mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chave, separadas por
vírgulas, e em ordem alfabética, conforme o presente modelo. No corpo do resumo não serão
incluídas referências, nomenclaturas científicas deverão ser citadas em itálico.
Palavras-chave: adubação, banana, espaçamento.

INSTRUÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE RESUMO
FORMATAÇÃO DO RESUMO PARA APRESENTAÇÃO ORAL
Os trabalhos deverão apresentar rigor teórico-metodológico e atender as normas:
1. Salvar o resumo como arquivo DOC ou RTF (Rich Text Format);
2. Não colocar no texto do resumo palavras em negrito, apenas sublinhado ou itálico;
3. Não colocar gráficos, tabelas, figuras, fotos e/ou referências bibliográficas;
4. Utilizar um único parágrafo (não deve haver mais de um parágrafo)

APRESENTAÇÃO ORAL

 TODOS OS TRABALHOS SERÃO APRESENTADOS ORALMENTE.
 Cada autor terá quinze minutos para a apresentação, incluindo a projeção de vídeo e
slides e mais cinco minutos para perguntas/debates. Os participantes deverão
permanecer até o término da sessão.
 As comunicações orais serão sessões presenciais de apresentação de trabalhos
coordenadas por uma mesa presidida por servidores do Campus.

