
                                           

 

 

TÍTULO DO TRABALHO: LETRAS MAIÚSCULAS, UTILIZANDO 

FONTE TIME NEW ROMAN, CORPO 14, EM NEGRITO, 

CENTRALIZADO.  

 

Flávio Rocha 

Discente do Curso de Meio Ambiente 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IFBaiano 

 

Paula Maiana 

Discente do Curso de Meio Ambiente 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IFBaiano 

 

Elielma Santana Fernandes 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IFBaiano 

Docente do IFBaiano – campus Valença  

Orientadora 

 

 

(emails) 

 

RESUMO 

O resumo deve ser escrito com no máximo 300 palavras, deve conter uma breve descrição do 

trabalho. O texto deve estar justificado, em itálico e escrito em times new roman 11. No final do 

resumo deve-se indicar até 03 palavras-chave. É recomendável colocar no máximo 04 autores 

no trabalho, com o nome completo e suas respectivas afiliações. É importante indicar o 

apresentador do trabalho SUBLINHADO como ilustrado acima, os respectivos orientadores e 

caso haja os colaboradores. 

Palavras-chave: Pesquisa, Resumos, Coleta de Dados 

 

1.INTRODUÇÃO 

A seção introdução deve ser breve e conter a 

justificativa do problema estudado de forma 

clara, utilizando-se revisão de literatura. O 

último parágrafo deve conter os objetivos do 

trabalho realizado. É possível e permitido 

colocar figuras e tabelas. 

Cada participante poderá enviar quantos 

trabalhos desejar como primeiro autor, 

podendo participar de outros trabalhos como 

co-autor, e ser apresentador dos vários 

trabalhos que estiver participando. Todo 

primeiro autor de resumo deve se inscrever no 

I EMAIF. O resumo expandido deverá ter no 

mínimo 03 páginas e no máximo 05 páginas. 

Somente serão aceitos resumos encaminhados 

nessa formatação e no modelo padrão. Os 

trabalhos serão avaliados pela comissão 

organizadora do I EMAIF e por revisores de 

fora da Instituição podendo ser ACEITO ou 

NÃO ACEITO. 



                                           

 

 

Os trabalhos aprovados serão apresentados, na 

forma ORAL, durante o evento e publicados 

nos Anais do mesmo. 

É importante que os resumos expandidos 

sejam cuidadosamente revisados antes do 

encaminhamento, pois trabalhos que 

estiverem fora das normas serão 

automaticamente eliminados antes da análise 

de mérito. 

Não altere o tipo e tamanho das fontes ou 

espaço entre as linhas para adicionar mais 

texto ao número limitado de páginas. Da 

mesma forma, não altere o tamanho das 

páginas nem as margens deste modelo, e 

não remova a logomarca do evento. 

2.MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia é a descrição dos passos dados 

e dos procedimentos/recursos que foram 

utilizados no desenvolvimento da pesquisa. 

Assim, devem ser mostrados, de forma 

detalhada, os instrumentos, procedimentos e 

ferramentas dos caminhos para se atingir o 

objetivo da pesquisa, definindo ainda o tipo 

de pesquisa, a população (universo da 

pesquisa), a amostragem (parte da população 

ou do universo, selecionada de acordo com 

uma regra), os instrumentos de coleta de 

dados e a forma como os dados foram 

tabulados e analisados.  

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A seção deverá destacar os principais 

resultados obtidos com o desenvolvimento da 

pesquisa. Poderão ser inseridas figuras e 

tabelas, os quais deverão estar apresentados 

sequencialmente. 

3.1 Figuras 

As figuras devem ser precedidas da palavra 

designativa e apresentar numeração 

progressiva. 

3.2 Tabelas 

As tabelas devem ser precedidas da palavra 

designativa e apresentar numeração 

progressiva. 

4. REFERÊNCIAS 

Numere as citações, consecutivamente, entre 

colchetes [1], na ordem em que aparecem no 

texto. Múltiplas referências serão numeradas 

no interior de colchetes, separadas por 

vírgulas [2,3]. Ao citar capítulos de livros, 

não se esqueça dos números das páginas 

(inicial e final).  

Nas Referências, cite todos os autores; não 

use “et al.”, a menos que haja seis autores ou 

mais. Use vírgula e espaço antes das inicias 

dos nomes dos autores. Citações de páginas 

encontradas na Internet são permitidas e os 

trabalhos que tenham sido aceitos para 

publicação devem ser citados como “aceitos 

para publicação”. 

5.CONCLUSÃO 

Apresentar as principais conclusões, 

destacando o progresso e as aplicações que a 

pesquisa propicia. Enfatizar as limitações que 

persistem, apresentando, sempre que 

apropriado, sugestões para trabalhos futuros. 

Agradecimentos 

Esta seção é optativa, quando presente, deve 

apresentar os agradecimentos aos órgãos de 

fomento (bolsa e auxilio financeiro), 

instituições e pessoas que contribuíram no 

desenvolvimento do trabalho. Máximo de 50 

(cinquenta) palavras. 
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