
 
 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO 

 
IMPORTANTE: 

 
Os resumos inscritos, serão publicados na íntegra nos Anais do VII EAITI. 
 
A proteção do conhecimento sensível gerado a partir de trabalhos de inovação que 
possam gerar patentes ou registros é de total responsabilidade do orientador. 
 
A organização do VII EAITI não se responsabiliza pela proteção de informações 
sensíveis que tenham sido inseridas nos resumos. 
 
Se o projeto PIBITI está relacionado a pedido futuro de patente ou registro, não 
deverão ser divulgadas informações sensíveis. O resumo deverá focar nos objetivos 
e metas alcançados e nas questões que nortearam o invento, resguardando-se a 
hipótese e detalhes que permitam sua reprodução. 
 
Inventos cujos autores já tenham depositado pedido de patente deverão estar livres 
para a publicação dos dados, informação esta que deverá ser verificada pelos 
próprios inventores junto às suas agências de inovação. 
 

 

1. O resumo deve ser redigido no modelo disponibilizado no site do evento, que 
possui a seguinte formatação de margens: superior 1,27 cm, inferior 1,27 cm, 
lateral esquerda 1,27 cm, lateral direita 1,27 cm. Tamanho papel A4. O 
número máximo de página é uma (01), com texto dividido em duas 
colunas. Para submissão do resumo, este deverá estar salvo em PDF. 

2. Cada inscrito pode submeter somente um resumo. 
3. O resumo dever conter: 

 Título 
 Nome dos autores 
 Afiliação dos autores 
 Área e Subárea de conhecimento do CNPq 
 Palavras-chave 
 Resumo 
 Introdução 
 Material e Métodos 
 Resultados Obtidos 
 Conclusão 
 Agradecimentos (obrigatório para projetos financiados pelo CNPq, 

Fundação Araucária, IEs ou outros órgãos de fomento) 
 Referências 

 
 
 
 
 
 

http://www.unicentro.br/xixeaic/normasresumo.asp#modelo


 
 

NORMAS PARA FORMATAÇÃO DOS ITENS DO RESUMO 

 

Título: Fonte Arial 12, negrito, maiúsculas, centralizado, espaço simples. 

Nome dos autores: Fonte Arial 10, normal, centralizado, espaço simples. Logo após 
o nome dos autores deve ser colocado o e-mail do orientador do trabalho. 

Afiliação dos autores: Fonte Arial 10, normal, centralizado, espaço simples. 

Área e subárea do conhecimento: Fonte Arial 9, negrito, justificado, espaço 
simples. Verificar tabela de áreas de conhecimento do CNPq no site do PIBIC, link 
abaixo: 

https://sistemas.uepg.br/producao/pro-
reitorias/propesp/pesquisa/pibic/arquivos/2016/formulariosNPq2016.pdf 

Palavras-chave: Insira de três a cinco palavras-chave, separando-as por vírgulas 
ex.: palavra 1, palavra 2, palavra 3. Fonte Arial 9, itálico, justificado, espaço simples.  

Evitar repetir palavras do título nas palavras-chave. Indicar pelo menos um termo da 
linha de pesquisa ou referencial teórico. As palavras-chave são o principal 
mecanismo de organização quantitativa do Currículo Lattes/indexação. Procure 
estabelecer palavras-chave que valorizem o seu perfil numa linha de pesquisa.  

Resumo 

No corpo do resumo a formatação deve ser fonte Arial 10, espaço simples e 
parágrafo justificado. Em caso de dúvida verifique o modelo de resumo. 

Introdução 

A formatação deve ser fonte Arial 10, normal, espaço simples e parágrafo justificado. 
Em caso de dúvida verifique o modelo de resumo.  

Material e Métodos 

Aqui a formatação deve ser fonte Arial 10, espaço simples e parágrafo justificado. 
Em caso de dúvida verifique o modelo de resumo. Ao inserir subtítulo, se houver, em 
fonte Arial 10, itálico.  

Resultados Obtidos 

A formatação deve ser fonte Arial 10, espaço simples e parágrafo justificado. Em 
caso de dúvida verifique o modelo de resumo.  

Figuras, tabelas e fotos devem aparecer conforme modelo de resumo. 

https://sistemas.uepg.br/producao/pro-reitorias/propesp/pesquisa/pibic/arquivos/2016/formulariosNPq2016.pdf
https://sistemas.uepg.br/producao/pro-reitorias/propesp/pesquisa/pibic/arquivos/2016/formulariosNPq2016.pdf


 
 

Tabela X – Inserir a tabela desejada após o título (cuidado para não ficar fora das 
margens!) (Arial 8, Negrito, justificado). 

Se necessário, inserir notas sobre a tabela logo abaixo dela, em fonte Arial 8, 
normal, justificado, espaço simples. 

Figura X – Inserir a figura ou imagem/ fotografia e o título logo abaixo da mesma, 
em fonte Arial 8, normal, justificado, espaço simples. A figura deve estar 
centralizada. 

Conclusão 

A formatação deve ser fonte Arial 10, espaço simples e parágrafo justificado. Em 
caso de dúvida verifique o modelo de resumo. Seja claro e breve nas conclusões. 

Agradecimentos (item obrigatório aos bolsistas) 

A formatação deve ser fonte Arial 10, espaço simples e parágrafo justificado. Este 
item é obrigatório aos bolsistas. Agradecimento ao órgão financiador da bolsa. 

Referências 

Para indicação das referências segue o modelo do resumo. Fonte Arial 8. Sugerimos 
informar as principais referências utilizadas. 


