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ESCREVA AQUI O TÍTULO DO TRABALHO  

(O MESMO ASSINALADO NA FICHA DE INSCRIÇÃO) 

 

Os trabalhos podem ser escritos por grupo de até 05 autores. Cada autor pode participar de 

até 3 trabalhos, com exceção dos professores. 

 

1. RESUMO  

1.1 Instruções gerais  

Os resumos devem ser editados em Word, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço 

simples, respeitando-se a seguinte configuração de página: folha A4 com margens superior 

e inferior de 3,0 cm; direita e esquerda de 2,0 cm.  

Enviar para o e-mail da coordenação de curso (coordpedagogia@facfama.edu.br) até 

dia 31/08 um resumo contendo de 250 a 500 palavras e que conste os seguintes 

elementos:  

a) Título do trabalho (centralizado e em caixa alta);  

b) Nome dos autores (por extenso, centralizados, somente iniciais em maiúsculo);  

c) Formação, vínculo institucional e e-mail dos autores (em nota de rodapé);  

d) Nome da Instituição (por extenso, centralizados, somente iniciais em maiúsculo);  

e) Introdução (contendo tema, objetivos e justificativa do trabalho);  

f) Metodologia utilizada (mostrar no mínimo os elementos fundamentais, como fonte dos 

dados, instrumentos, procedimentos, participantes se houver);  

g) Resultados obtidos e sua discussão;  

h) Conclusão ou Considerações finais. 

 

É obrigatório que todos os autores estejam inscritos na semana acadêmica. 

 

2. PÔSTER 

2.1 Instruções gerais 

O pôster deverá ter dimensões Largura 0,90m x Altura 1,20m, sendo impresso pelos alunos, 

no modelo a ser disponibilizado. 

 

O conteúdo do trabalho deverá apresentar de forma clara: 

 

 Título (centralizado e em caixa alta) 

 Nomes dos autores (por extenso, centralizado, somente iniciais em maiúsculo) 

 Nome da instituição (por extenso, centralizado, somente iniciais em maiúsculo) 

 Introdução, 

 Metodologia,  

 Resultados e Discussão,  

 Conclusão (ou Considerações Finais) e  

 Referências. 
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2.2 Noções Gerais do Pôster  

- Explanação do assunto de uma maneira informal;  

- O painel deve ser autoexplicativo;  

- Evitar muito conteúdo escrito ou letras pequenas;  

- Deve-se conseguir ler o painel a 01 metro de distância;  

- Colocar ilustrações de ótima qualidade; 

- Deve ser visualmente atrativo;  

- O título de cada tópico a ser desenvolvido deverá aparecer centralizado e em letras 

MAIÚSCULAS. 

 


