
 

TÍTULO DO TRABALHO 
 

Alunos: João Silva Moraes; Maria Carol Souza; Pedro José Brito; Vitória Maria. 
[todos os alunos com nome completo; ordem alfabética; separação ponto-e–vírgula] 
 
Orientador: Prof. Dr. ou Prof.ª Dr.ª Nome Completo (Instituto ou Biblioteca) 
 
Resumo:  O título e o resumo deverão ser redigidos em português de forma contínua 
(parágrafo único). Título em letras maiúsculas, negrito e centralizado, com no mínimo 

três (3) palavras e máximo de quinze (15). Justificativa quanto à relevância do projeto 
para a comunidade externa e/ou para a universidade, Objetivos do 
projeto, Atividades desenvolvidas pelos bolsistas, Resultados alcançados (Dados 
sobre o impacto para a universidade, comunidades externas e para os 
estudantes), Palavras-chave, modalidade universitária, eixo temático e tipo de 
bolsa. O resumo deve ser do tipo Informativo (ABNT NBR 6028/2003), contendo de 
250 a 400 palavras em fonte Arial tamanho 12 com espaço simples, justificado. 
Autores, sem negrito, nome e sobrenome completos e sem abreviações, sendo no 
máximo seis (6) alunos e Orientador, totalizando sete (7) pessoas. Lembrando que 
cada orientador poderá apresentar até dois (2) trabalhos. As instituições envolvidas 
devem aparecer após o nome do orientador entre parênteses. As palavras-chaves 
devem ser indicadas após a redação do texto, sendo no mínimo três (3) e máximo de 
cinco (5) separadas por ponto final. Indicar tipo bolsa por extenso no fim do texto: 
Bolsa Auxílio-Social (BAS), Bolsa Auxílio Estudo Formação (BAEF) ou Bolsa Aluno-
Artista. Utilizar este modelo para redigir o resumo. Identificar o arquivo com o nome 
completo do autor que irá apresentar o trabalho. Importante ressaltar que o resumo 
devem ser cuidadosamente revisado e enviado pelo professor orientador. Não serão 

aceitos gráficos, figuras, quadros, fotos, tabelas ou referências bibliográficas.  
 
Palavras-chaves: Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. [de 3 a 5 separado com ponto] 
 
Modalidade Universitária: Ensino, Pesquisa, Extensão ou Gestão 
 
Eixo Temático: Aprimoramento técnico, artes, humanas etc. 
 
Tipo de Bolsa: Bolsa Auxílio-Social (BAS); Bolsa Auxílio Estudo Formação (BAEF); 
Bolsa Aluno-Artista; Não se aplica. 
 

 
 
 [ todo o trabalho em formatação ARIAL fonte 12 ] 


