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RESUMO EXPANDIDO 

Resumo expandido para publicação: 

 Consiste em um texto (resumido) sobre o projeto que está desenvolvido e seus 

resultados mais relevantes. Este texto será encaminhado para publicação na Revista 

Científica da UMC do XXIV Congresso de Iniciação Científica. Veja as instruções para 

elaboração do resumo expandido a seguir, neste documento. 

 

Itens obrigatórios: 

- Título do trabalho (letras maiúsculas em negrito e centralizadas, tamanho 14); 

- Nome do estudante¹, colaboradores², orientador³ e co-orientador (caso seja pertinente, 
outros autores (colaboradores, alunos ou professores) podem ser incluídos como co-autores 
do resumo expandido, que considerado publicação no currículo lattes; nome do curso, e-mail 
do aluno e do orientador e dos demais envolvidos (se for o caso); 

- Área de conhecimento, deverá constar a área de conhecimento do projeto; 

- Palavras-chave, constar no mínimo três e no máximo cinco palavras-chave do projeto; 

 

Títulos: 

- Introdução 

- Objetivos 

- Metodologia 

- Resultados/ discussão 

- Conclusões 

- Referências bibliográficas (máximo dez referências) 

- Agradecimentos (opcional) 

 

Formatação: 

- O resumo deverá ter no mínimo 2 páginas e no máximo 4 páginas 

- Dentro do texto poderá ser inserido até três figuras, fotos, gráficos ou tabelas. 
Preferencialmente a imagem deve ser convertida em “JPEG” antes de ser inserida no texto, 
gráfico ou tabela inserir no texto Word como figura; 

- Software WORD 

- Tamanho do papal A4 (210x297mm), retrato; 

- Fonte Arial tamanho 11  
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- Espaçamento entre as linhas simples; 

- Título do trabalho deve ser em negrito, letras maiúsculas, centralizadas e tamanho 14; 

- Subtítulos devem ser em letras maiúsculas, em negrito e tamanho 12; 

- Número na parte inferior direita, Arial tamanho 9;  

- Dar o espaçamento de 1 linha ao término de cada item 

- Referências bibliográficas não deverão apresentar numeração e cada referência deve contar 
o espaçamento de uma linha; 

- Margem superior e esquerda 3,0 cm; inferior e direita 2,0 cm; conforme demonstrado abaixo: 

 

 

Entrega: 

O estudante deverá entregar o resumo em arquivo eletrônico através do e-mail pibic@umc.br, 
e uma via impressa assinada pelo estudante e pelo orientador deve ser entregue no setor de 
Pesquisa e Iniciação Científica. 

 

ATENÇÃO: Não serão aceitos resumos expandidos fora do especificado acima. A correção 
deverá ser feita pelo próprio estudante juntamente com o seu orientador. 

 
Os resumos que não forem entregues no prazo estabelecido e na formatação exigida 
não serão publicados na Revista Científica da UMC. 
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