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Eixo X: informar o eixo ao qual o trabalho pertence. Escolha o que melhor se adequar ao seu
trabalho.

RESUMO
O resumo deve expor, de forma concisa, a contextualização e o(s) objetivo(s) do trabalho
(pesquisa ou relato de experiência), o percurso metodológico e os principais resultados
alcançados (se houver). É preciso que o resumo tenha no mínimo 150 e no máximo 200
palavras, seja formatado em parágrafo único, na fonte Times New Roman, tamanho 12,
alinhamento justificado e espaçamento simples (1,0).

Palavras-chave: Palavra-chave 1. Palavra-chave 2. Palavra-chave 3. (máximo de 3 palavras)

1 INTRODUÇÃO

Este modelo foi preparado para a elaboração do resumo expandido em português, em que
devem ser rigorosamente respeitados os padrões estabelecidos, como orientado nos próximos
parágrafos. A forma mais simples de elaborar seu resumo da forma requerida é substituir o
conteúdo do template com o seu texto.
O resumo expandido deve ter no mínimo 4 e no máximo 5 páginas, incluindo as referências.
Resumos expandidos fora desses limites serão recusados. Para o corpo do texto, use a fonte
Times New Roman, tamanho 12 e o espaçamento 1,15 cm entre as linhas e o alinhamento
justificado, com exceção das citações com mais de três linhas, das notas de rodapé e da
paginação, que devem ser em fonte tamanho 10 e espaçamento simples. O recuo do parágrafo
deve ser de 1,5.
Título e subtítulo devem ser claros e concisos e não ultrapassar três linhas; devem ser digitados
em letras maiúsculas, em negrito, em fonte Times New Roman tamanho 12, espaçamento 1,15
cm. Antes do subtítulo, deve ser inserido um espaço simples.
Na introdução deve conter a delimitação do tema, a problemática, o(s) objetivo(s), o
referencial teórico, o percurso metodológico e método(s) utilizado(s). Antes de digitar o texto,
assegure-se que a página está configurada para papel A4 (210 x 297 mm) e no modo retrato.
As margens devem ser de 3,0 cm na borda superior e esquerda e 2,0 cm na borda direita e
inferior.

1 Nome completo do(a) autor(a), titulação e e-mail. (Fonte: Times New Roman, Tamanho 10. Espaço simples e
justificado.
2 Nome completo do(a) coautor(a), titulação e e-mail. (Fonte: Times New Roman, Tamanho 10. Espaço simples e
justificado.
3 Nome completo do(a) coautor(a), titulação e e-mail. (Fonte: Times New Roman, Tamanho 10. Espaço simples e
justificado.



Citações com até 3 linhas, devem vir no corpo do texto, entre aspas, seguidas pela
referência, no sistema autor, data, página, entre parênteses (FULANO DE TAL, 2009, p. 38)
ou no início da citação: segundo Fulano de Tal (2009, p. 38).

Citações longas – com mais de 3 linhas (recuo de 4,0 cm da margem esquerda, fonte
Times New Roman – Tamanho 10 – Espaçamento simples). Citações longas – com
mais de 3 linhas (recuo de 4,0 cm da margem esquerda, fonte Times New Roman –
Tamanho 10 – Espaçamento simples). Citações longas – com mais de 3 linhas
(recuo de 4,0 cm da margem esquerda, fonte Times New Roman – Tamanho 10 –
Espaçamento simples).

Fulano de Tal (2010) alerta ainda que as citações visam enriquecer o trabalho, o que
não se pode admitir em hipótese alguma é a transcrição literal de uma passagem de um outro
autor sem fazer as devidas referências. Citar um trecho de um trabalho, sem dar créditos ao(à)
autor(a) é considerado plágio. As citações podem ser de três tipos: a) citação de citação:
citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao texto original onde a
citação foi publicada; b) citação direta: transcrição textual de parte da obra do(a) autor(a)
consultado e; c) citação indireta: texto baseado na obra do(a) autor(a) consultado.

2 DESENVOLVIMENTO

Nesta seção são apresentados os resultados em diálogo com a fundamentação teórica
do trabalho. Para tal, deve ser elaborada em articulação com a problemática e com os
objetivos propostos. No caso de relato de experiência, deve conter a descrição detalhada do
contexto, dos envolvidos e do desenvolvimento da experiência. A formatação do texto é a
mesma descrita na seção anterior.

Além disso, figuras, quadros ou tabelas também podem ser inseridas, desde que
tenham relevância para o trabalho. Informe a legenda conforme abaixo: o título em fonte
Times New Roman, tamanho 10, alinhamento centralizado e a fonte com a devida autoria,
ano e paginação (se houver).

Gráfico 1 – Aumento de matrículas por ano

Fonte: Produzido pelo autor.

Em seguida, é preciso explicar sobre o elemento gráfico, desenvolvendo a análise e
discussão dos resultados. É importante fazer uma correlação com a literatura e contrapor ou
indicar o que seu dado pode corroborar com os estudos na área da língua de sinais, educação
de surdos ou tradução e interpretação.



3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta seção, retome o tema, o problema de pesquisa e objetivos, partindo para o
fechamento do texto, fazendo uma recapitulação das informações descritas no resumo
expandido. É a parte do trabalho que sintetiza os argumentos e elementos contidos no
desenvolvimento do trabalho, em que são apresentadas as reflexões dos(as) autores(as),
retomando o problema inicial e os objetivos, revendo as principais contribuições do estudo ou
do relato. Caso seja necessário, podem ser apresentadas as recomendações e as sugestões para
trabalhos futuros.

REFERÊNCIAS

Devem ser apresentadas em ordem alfabética pelo sobrenome do autor, em espaço simples,
alinhadas à esquerda, seguindo as normas da ABNT (NBR 10520/2002 e NBR 6023/2018).
Listar apenas as referências citadas no trabalho.

SOBRENOME, Nome. Título do livro: subtítulo (se houver). 2. ed. Local: Editora, ano.

SOBRENOME, Nome (org.). Título do livro: subtítulo (se houver). 2. ed. 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. Local: Editora, ano.

Obs.: todas as informações, em vermelho, incluídas neste documento devem ser deletadas
antes do envio do trabalho.


