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O resumo simples deve ser elaborado em Word for Windows, em Fonte tipo ARIAL, conter 
apenas uma página, neste formato-modelo, com espaçamento simples entre linhas. Os autores 
deverão escolher a área que seu trabalho melhor se enquadra, para o devido encaminhamento 
à Comissão Científica da Semana Acadêmica. O título deve vir EM LETRA MAIÚSCULA 
CENTRALIZADO E EM NEGRITO, com fonte tamanho 12. Na linha abaixo, descrever os 
nomes dos autores completo, com fonte tamanho 11, centralizado, devidamente numerados, 
em sobrescrito. Apenas o SOBRENOME em maiúsculas, sublinhando o autor que apresentará 
o trabalho. Indicar os vínculos institucionais em nota de rodapé, fonte tamanho 11 – faculdade 
e/ou universidade, cidade e um e-mail para contato. Se os autores pertencerem à mesma 
instituição, escrever apenas uma vez a descrição dela. Cada autor deverá estar 
OBRIGATORIAMENTE inscrito em pelo menos um evento da Semana Acadêmica e poderá 
submeter até DOIS trabalhos como autor. O resumo deverá ser escrito em texto corrido, 
parágrafo único, descrevendo o trabalho de pesquisa e/ou extensão, devendo estar concluído e 
apresentar INTRODUÇÃO, OBJETIVO, METODOLOGIA, RESULTADOS E CONCLUSÕES OU 
CONSIDERAÇÕES FINAIS. Os nomes dessas seções NÃO devem aparecer no corpo do texto, 
mas seu conteúdo deve ser obrigatoriamente considerado e claramente exposto ao longo do 
resumo. No decorrer da redação do resumo não deverão constar referências, gráficos, mapas, 
fotografias ou tabelas. Ao final do resumo citar três palavras-chave, em ordem alfabética, que 
não estejam contidas no título do trabalho. O resumo, contado da Área às Palavras-chave, 
deverá conter entre 300 e 500 palavras. 
Os resumos deverão ser enviados para o e-mail semanaacademicaresumos@gmail.com para 
avaliação e retorno dos aceites. Solicitem confirmação de recebimento.  
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