
 

Normas para envio de resumo expandido II SEMEAE  

 

Os interessados em enviar os trabalhos para serem apresentados no evento devem enviar seus 

resumos por e-mail até o dia 30/05/2019, escrevendo “Resumo” no assunto do e-mail: 

inscricaosemeae@gmail.com.  

 

O conteúdo dos resumos submetidos à SEMEAE são de responsabilidade dos autores. 

 

Os resumos enviados e aprovados serão publicados na Revista do Ambiente de Niterói 

(REVAN). 

 

Também será necessário que cada autor acrescente no corpo do e-mail as seguintes informações: 

nome completo, e-mail, instituição, cargo/função que ocupa e telefone para contato.  

 

1- O participante inscrito poderá submeter até dois (2) resumos.  

 

2- Área para envio de resumos:  
Educação Ambiental em ambiente escolar.  

 

      3- Apresentação dos trabalhos  
Os trabalhos serão apresentados na forma de pôster, nas dimensões de 90cm (largura) x 120cm 

(altura). A Comissão avaliará o mérito para apresentação oral de alguns dos trabalhos submetidos.  

 

      4- Elaboração dos resumos  
a- Prepare o resumo com fonte Times New Roman, tamanho 12 e margens de 2,5 cm. Escrever 

todo o resumo com espaçamento simples.  

b- O resumo deve ser escrito em português e conter texto que contemple introdução (não 

obrigatório), objetivos, material e métodos, resultados e conclusão.  

c- O resumo não deve conter: parágrafos com recuos, tabulações, tabelas, gráficos, imagens de 

qualquer gênero, ou citações.  

d- Utilizar de 3 (três) a 5 (cinco) laudas para todo o resumo (incluindo o título, nome dos autores, 

instituição dos autores, texto, palavras-chaves, referência bibliográfica e instituição financiadora).  

e-Título: Escrever com letras maiúsculas e negrito (nomes científicos devem ser em itálico, por 

extenso, seguindo as regras de nomenclatura zoológica). O título deverá ser em português.  

f- Autores: Máximo de cinco (5) autores por trabalho. O nome dos autores deve ser escrito com 

espaço de uma linha abaixo do Título. Os primeiros nomes devem ser abreviados, seguidos de 

ponto, e o sobrenome por extenso. O nome do apresentador do resumo deverá ser sublinhado. O 

nome de cada autor deve acompanhar um número sobrescrito que indicará sua instituição.  

g- Instituição dos autores: Começar com o número sobrescrito que foi indicado para cada autor. 

Separar o nome de cada instituição, escrito por extenso, usando ponto e vírgula conforme o 

modelo.  

h-Texto: Deverá ser escrito por extenso e sem tópicos usando caixa alta e baixa.  

i- Palavras-chaves: Informar 3 a 5 palavras-chave não citadas no título do resumo.  

j- Financiadora: Se houver, informar a sigla da instituição de fomento.  

k- Modelo de Resumo:  
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EXEMPLO DE FORMATAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO (Times New 

Roman 14, maiúscula, negrito, centralizado)  

Nome e sobrenome1, Nome e sobrenome 2, Nome e sobrenome 3, Nome e sobrenome 4, Nome e 

sobrenome 5  
1
Titulação- instituição, endereço eletrônico 

2 
Titulação- instituição, endereço eletrônico 

3
 Titulação- instituição, endereço eletrônico 

4
 Titulação- instituição, endereço eletrônico 

5
 Titulação- instituição, endereço eletrônico 

 

Resumo 

           O resumo deve expor, de forma concisa, a contextualização curta do tema, o objetivo 

da pesquisa, o método utilizado e, os principais resultados alcançados, em parágrafo único. 

Palavras-chave: Palavra-chave 1. Palavra-chave 2. Palavra-chave 3. Palavra-chave 4. Palavrachave 5. (máximo 

de 5 palavras) 

INTRODUÇÃO 

Justificar o problema estudado de forma clara, utilizando-se revisão de literatura. O 

último parágrafo deve conter os objetivos do trabalho realizado. Inclui a delimitação do tema, 

a problemática, os objetivos, o referencial teórico e método. 

MATERIAL E MÉTODOS  

 Deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo que o leitor entenda e possa 

reproduzir os procedimentos utilizados. Deve conter as referências da metodologia de estudo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Deve conter os dados obtidos, até o momento, podendo ser apresentados, também, na 

forma de Tabelas e/ou Figuras. A discussão dos resultados deve estar baseada e comparada 

com a literatura utilizada no trabalho de pesquisa, indicando sua relevância, vantagens e 

possíveis limitações.   

As figuras (são admitidos todos os tipos de gráficos, fotos e imagens a cores) devem 

estar inseridas no texto, seguidas do número de ordem em que apareçam (inseridas logo após 

a chamada no texto). As figuras devem ser centradas e inseridas preferencialmente de modo a 

que sejam independentes do texto, com legenda em Times New Roman 10, itálico, tal como 

mostrado no exemplo da Figura 1.  
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Figura 1. Exemplo de figura inserida no texto  

As figuras (fotos e imagens) não devem, em nenhum caso, exceder as margens 

estabelecidas da página. Todos os caracteres que aparecem nas figuras, gráficos e imagens 

devem ter tamanho que os torne legíveis.  

As tabelas ou quadros devem ser inseridas no texto seguidas do número de ordem em 

que apareçam (Tabela 1, Tabela 2, ou Quadro 1, Quadro 2,...), de preferência, de forma que 

fiquem independentes do texto, centradas, e com um cabeçalho explicativo escrito em Times 

New Roman 10, itálico, como mostrado no exemplo da Tabela 1.  

Tabela 1. Exemplo de tabela inserida no texto (Times New Roman 10)  

Parâmetro A1 A2 P 

C 0,16 0,25 0,99 

S 0,19 1,01 1,00 

X 0,25 0,14 0,98 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Deve ser elaborada com o verbo no presente do indicativo, em frases curtas, sem 

comentários adicionais (=Resultados e Discussão), e com base nos objetivos e resultados do 

Resumo Expandido. 

As considerações finais e conclusão devem ser breves e responder às questões 

correspondentes aos objetivos.  

Agradecimentos 

Quando aplicáveis, pode ser usada uma seção para agradecimentos institucionais ou 

projetos financiados.  

Bibliografia 

Devem ser apresentados em ordem alfabética pelo sobrenome do autor, em espaço simples, 

alinhadas apenas à esquerda, separadas por uma linha de espaço 1,0 seguindo as normas da 

ABNT.  
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SOBRENOME, Nome. Título do livro: subtítulo (se houver). Edição. Local: Editora, ano.  

SOBRENOME, Nome (Org.). Título do livro: subtítulo (se houver). Edição. Local: Editora, 

ano.  

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título da revista, cidade, editora, volume, número do 

fascículo, páginas (inicial e final do artigo), mês e ano.  

SOBRENOME, Nome. Título do texto. Disponível em: < endereço do site > Acesso em: dia, 

mês e ano. ENTIDADE. Título da publicação. Edição. Local: Editora, ano. 


