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Poderá ser um único resumo expandido para o projeto ou um resumo expandido 

para cada plano de trabalho do projeto (um por aluno), neste caso, os resumos NÃO podem 

ser iguais, inclusive, devem ter títulos diferentes. 

 

Caso deseje que o resumo expandido NÃO seja publicado nos Anais do Salão de 

Iniciação Científica por motivo de sigilo de inovação, patente, tecnologia ou motivo 

semelhante, o coordenador do projeto deverá acrescentar (em caixa-alta, negrito e na cor 

vermelha) a seguinte expressão acima do título: “NÃO PUBLICAR ESTE RESUMO”. 
 
 

NORMAS: 

1. O texto deve ser organizado em Título, Autores, Palavras-chave, Introdução, Metodologia, 

Resultados e Discussão, Conclusões, Agradecimentos e Referências. 
 
 

2. O resumo expandido deverá ter, no mínimo, duas e, no máximo, 5 páginas, incluindo Texto, 

Tabelas e/ou Figuras e referências. 

 

3. O texto deverá ser formatado para um tamanho de página A-4, com margens superior, 

inferior, esquerda e direita de 2,5 cm. Deve ser digitado no programa Word (versão 6.0, no 

mínimo), em fonte Time New Roman, tamanho 12 e justificado (exceto no título com 

tamanho 14). O espaçamento entre as linhas deverá ser simples e tabulação de 1,5 cm para 

parágrafos. As páginas NÃO devem ser numeradas. As notas de rodapé devem ser evitadas 

sempre que possível. No entanto, se não houver outra possibilidade, devem ser indicadas por 

algarismos arábicos no final da página. 

 

4. As citações devem ser indicadas no texto, seguindo as normas vigentes da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Devem, portanto, informar o sobrenome do autor 

citado, em caixa alta dentro de parênteses ou caixa alta e baixa quando fizerem parte do texto, 

o ano e a página onde se encontra a informação na obra consultada. As citações podem ser: 

Citações indiretas (livres): são aquelas que reproduzem ideias do documento sem, entretanto, 

transcrever as próprias palavras do autor. Exemplo: O desenvolvimento psíquico, de acordo 

com Piaget (1980), é análogo ao orgânico. 

Citações diretas (textuais): é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado. Podem 

ser curtas e longas. a) citações curtas (de até 3 linhas): são inseridas no texto, entre aspas duplas. 

Exemplo: Para Gomes (2015, p. 69), "a escrita pode ser desenvolvida conforme diferentes 

propósitos". b) citações longas (mais de três linhas): devem constituir um parágrafo 

independente, recuado 4 cm da margem esquerda, com fonte menor do que a utilizada no texto 



(11), com espaçamento simples entre as linhas e dispensando o uso de aspas. c) citação de 

citação: todo esforço deve ser empreendido para se consultar o documento original. Entretanto, 

nem sempre é possível o acesso a certos textos. Nesse caso, pode-se reproduzir informação já 

citada por outros autores, cujos documentos tenham sido efetivamente consultados. No texto 

deve-se citar o sobrenome do autor do documento não consultado no original, seguido das 

expressões: apud, citado por, e o sobrenome do autor do documento efetivamente consultado. 

Exemplo: “[...] apresenta a dinâmica do design da gramática visual.” (KRESS, 2008 apud 

SOUZA, 2013, p. 27). 

 

5. A nomenclatura científica deve ser citada segundo os critérios estabelecidos nos Códigos 

Internacionais em cada área. As unidades e medidas devem seguir o Sistema Internacional. 
 
 

6. O texto deverá iniciar com o TÍTULO do trabalho em letras MAIÚSCULAS, utilizando 

fonte Time New Roman, tamanho 14, em negrito, centralizado com, no máximo, 20 

palavras. 
 
 

7. Após o espaço de duas linhas do Título, devem aparecer os Nomes Completos dos 

Autores, separados por ponto e vírgula, em fonte Time New Roman, corpo 12, 

centralizados e grafados somente com as primeiras letras maiúsculas. Fazer chamada com 

número arábico sobrescrito para cada instituição, após o último sobrenome de cada autor, para 

indicar o endereço institucional (centro, departamento, núcleos, laboratórios, grupos de 

pesquisa) e o eletrônico (e-mail). Os autores de uma mesma instituição devem ser agrupados 

em um único índice. 
 
 

A estrutura poderá variar dentro do limite de páginas, conforme a necessidade do projeto. 

Modelo: 

 

TÍTULO DO RESUMO EXPANDIDO (até vinte palavras) 

 

Nome completo do autor1; nome completo dos outros autores2; nome completo 

do professor orientador3 

 

Texto... 

Texto... 

Texto... 

Texto... 

Texto... 

 

(Nota de rodapé) 
1Estudante do curso de ........ do Departamento de .......da Universidade.........; e-mail: 

....................... 
2Outros estudantes. (seguir como na nota acima) 
3Professor do Departamento de ......da Universidade ........ Líder (ou participante) do Grupo de 

Pesquisa..............; e-mail:............ 

 



 

8. Logo após os nomes dos autores, deve vir a expressão “Palavras-chave:” e, na mesma linha 

que ela, será incluída, no mínimo, três e, no máximo, cinco, expressões em português 

relacionadas ao tema do trabalho, com iniciais maiúsculas e separadas por “ponto final” e que 

não devem estar presentes no TÍTULO. 

 

9. A seção Introdução deve ser breve e conter, no máximo, 1000 (uma mil) palavras. 

Apresentar a situação problema, contextualizando-a e justificando-a, de forma clara. Pode 

utilizar-se também de uma breve revisão de literatura (background). O último parágrafo deve 

conter os objetivos do trabalho realizado. 

 

10. A seção Metodologia deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo que o leitor 

entenda e possa reproduzir os métodos, procedimentos e materiais utilizados. Deve conter o 

referencial teórico da pesquisa, da metodologia de estudo e/ou análises laboratoriais 

empregadas. Não deve exceder 1000 (uma mil) palavras. 

 

11. A seção 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. 

 

11.1. As Tabelas e/ou Figuras (fotografias, gráficos, desenhos) devem ser elaboradas de forma 

a apresentar qualidade necessária à boa reprodução. Devem ser gravadas no programa Word. 

As palavras Figura e Tabela que aparecerem no texto devem, sempre, ser escritas com a 

primeira letra em maiúscula e devem vir acompanhadas da numeração com algarismos arábicos 

(Figuras e Tabelas) respectivos ao qual se referem. No caso de se utilizar tabelas, figuras de 

outra autoria mencionar a fonte abaixo da mesma. A utilização de expressões como “a Tabela 

acima” ou a “Figura abaixo” não devem ser utilizadas, porque no processo de editoração a 

localização das mesmas pode ser alterada. As tabelas devem ser apresentadas segundo a 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Normas de Apresentação Tabular, 

1993. Toda a tabela deve conter um título indicando a natureza e abrangências geográfica e 

temporal dos dados numéricos, sem abreviações, por extenso, de forma clara e concisa. Deve 

ter um número (algarismos arábicos, crescente) sempre que o documento apresentar duas ou 

mais tabelas. Deve ter no mínimo três traços horizontais paralelos. A moldura não deve ter 

traços verticais que a delimitem à esquerda e à direita. Deve conter dados numéricos inscritos 

nas suas células, para informar a quantificação de um fato específico observado. Recomenda- 

se que seja elaborada de forma a ser apresentada em uma única página e que apresente 

uniformidade gráfica (fonte, corpo, uso de maiúsculas e minúsculas). É recomendável evitar a 

apresentação dos mesmos dados na forma de Figuras e Tabelas. 

12. A seção Conclusão deve ser elaborada com o verbo no presente do indicativo, em frases 

curtas, sem comentários adicionais, e com base nos objetivos e resultados da pesquisa. Não 

deve exceder 200 (duzentas) palavras. 

 

14. A seção Agradecimentos deve expressar os agradecimentos ao órgão que concedeu a bolsa, 

às instituições e às pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa (exceto o 



professor orientador) seja em forma de apoio financeiro, de infraestrutura ou científico. Não 

deve exceder 50 (cinquenta) palavras. 

 

15. Na seção Referências devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto. 

Obedecendo às normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, as referências 

devem ser relacionadas em lista própria, constando todas as fontes citadas no texto; obedecendo 

a uma ordem alfabética única de sobrenome de autor e título para todo o tipo de material 

consultado. Para a melhor compreensão e visualização, a seguir são transcritos exemplos de 

referências de diversos tipos de materiais: 

 


