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NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS  

 
FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO  

Todos os trabalhos deverão ser apresentados em pôster (largura: 90cm; altura: 110cm). Alguns trabalhos serão 

escolhidos pela Comissão Avaliadora para apresentação oral. 

 
FORMATAÇÃO DO TRABALHO  

 
QUANTIDADE DE PÁGINAS  

Os trabalhos deverão ter no mínimo 08(oito) páginas e no máximo 12(doze) páginas, incluindo título, autores, 

resumo, palavras-chave, texto, ilustrações, fórmulas, equações, agradecimentos e referências.  

A primeira página abrigará necessariamente o título, autores, resumo e palavras-chave. Sugere-se que o primeiro 

item numerado (ex.: 1 INTRODUÇÃO) inicie na página 2, visando propiciar uniformidade dos trabalhos em relação 

ao layout da primeira página.  

 
CONFIGURAÇÃO GERAL  

Todas as páginas deverão obedecer a seguinte configuração geral:  

. • Tamanho do Papel: 
−A4 (21 x 29,7 cm); 
−Largura: 21 cm; 
−Altura: 29,7 cm. 
 
. • Margens: 
−Superior: 2,0 cm; 
−Inferior: 2,0 cm; 
−Esquerda: 2,0 cm ; 
−Direita: 2,0 cm; 
−Medianiz: 0 cm. 
 
. • A partir da margem: 
−Cabeçalho: 1,27 cm; 
−Rodapé: 1,4 cm. 
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PADRÃO DE FONTES E PARÁGRAFOS  

Os trabalhos poderão ser digitados em qualquer programa de edição de textos, adotando-se as seguintes 

formatações básicas:  

- Fonte: −Arial; −Tamanho 14 somente no título e 11 no restante da parte textual.  
- Espaçamento entre linhas: espaço 1,5 
- Alinhamento:  
CENTRALIZADO:  título do trabalho, nome dos autores e corpo de figuras e tabelas; 

JUSTIFICADO:  texto do trabalho e texto dos títulos das figuras e tabelas (este último texto posto em relação ao 
corpo de cada figura ou tabela, as quais, conforme tópico anterior, serão incluídas de modo centralizado). 

 

PRIMEIRA PÁGINA DO TRABALHO  

Na primeira página, o título do trabalho deverá constar em tamanho 14 (letra maiúscula, negrito e alinhamento 

centralizado) e em seguida o nome completo dos autores em tamanho 11 (letras maiúsculas e minúsculas, 

separados por ponto e vírgula, também centralizados).  

Abaixo do nome dos autores deverá constar o Resumo com até 250 palavras e das palavras-chave (no 

mínimo três e no máximo cinco).  

Deverá ser deixado o espaço de um ENTER entre os itens que compõe a primeira página do trabalho (título, nome dos 

autores, resumo, palavras-chave)

 
RODAPÉ  

No rodapé, presente em todas as páginas do trabalho, deve constar o nome do evento com as iniciais em maiúsculo, 

itálico, alinhado à esquerda e em Arial, tamanho 8, com o número da página alinhado à direita. Após redigir o texto clicar 

em Bordas e Sombreamento e inserir a linha de borda superior, ou seja, logo acima do nome do evento:  

Exemplo:  

Seminário de Pesquisa e Extensão – UEMG Unidade Passos                                                                                             2 

 
ESTRUTURA E ITEMIZAÇÃO GERAL DO TEXTO  

 
A apresentação do conteúdo do trabalho se inicia na página 2. Os itens principais do trabalho deverão ser numerados 
sequencialmente, com a INTRODUÇÃO, recebendo o número 1, e as CONCLUSÕES (ou equivalente) recebendo o 
número final. As REFERÊNCIAS entram a seguir, sem numeração. Os itens que deverão constar no trabalho são:  
Introdução (incluindo  objetivos); metodologia; resultados; discussão; conclusões e referências) Entre o final do 
texto de um item e o título do item seguinte deverá ser deixado um “ENTER” em branco. Os trabalhos que envolvem 
bolsa de iniciação científica deverão incluir o item Agradecimentos à fonte de fomento da bolsa após o item 
Referências. 

 
A primeira linha de cada parágrafo da parte textual deve estar a 1 cm da margem esquerda. Para isso, use a opção 

formatar parágrafo no “menu” ou a tecla “TAB” . 

Os itens deverão ser digitados de acordo com os exemplos abaixo:  

Exemplo: 

 
 



1 INTRODUÇÃO  

Os subitens deverão ser digitados conforme 

abaixo: Exemplos:  

1.1 – Objetivos letras maiúsculas, junto à margem esquerda.  

1.1.1 – Objetivos Específicos – letras maiúsculas e minúsculas, itálico e junto à margem esquerda.  

1.1.1.2 – Estudo de Caso letras maiúsculas e minúsculas e junto à margem esquerda.  

O primeiro parágrafo, após cada item ou subitem, deverá ser iniciado uma linha após o título do item (ou subitem), com 

alinhamento Justificado. A primeira palavra deverá começar a um centímetro da margem esquerda. 

 
FIGURAS, FOTOS, QUADROS E GRÁFICOS  

Todas as ilustrações (figuras, fotos, quadros e gráficos) devem ser incluídas no corpo do trabalho com alinhamento 

Centralizado, adotando-se a nomenclatura única “Figura” independentemente do tipo de ilustração.  

As figuras devem ser identificadas com numeração consecutiva e título (o texto deste título deverá ser escrito em letras 

maiúsculas e minúsculas e inserido com alinhamento Centralizado), aparecendo abaixo da mesma (i.e. Figura 1. Título). 

Todas as figuras deverão ser devidamente citadas (ou seja, “chamadas”) no texto.  

 
TABELAS  

Todas as tabelas deverão ser incluídas no corpo do trabalho com alinhamento Centralizado, sendo devidamente citadas 

(ou seja, “chamadas”) no texto. As tabelas devem ser identificadas com numeração consecutiva e título (o texto deste 

título deverá ser escrito em letras maiúsculas e minúsculas e inserido com alinhamento Centralizado), aparecendo acima 

da tabela (i.e. Tabela 1. Título).  

Evite formatações, bordas ou sombreamentos muito complicados. 

 
EQUAÇÕES  

As equações podem ser incorporadas ao trabalho de diversas maneiras. Podem ser imagens escaneadas; podem ter 

sido criadas por um aplicativo externo; podem ter sido feitas com fontes de símbolos ou com o editor de equações do 

próprio programa usado para o trabalho.  

Em qualquer caso, elas devem ser numeradas consecutivamente ao longo do documento, iniciando a 1,25 cm. da 

margem esquerda, e o número deve ser colocado entre parênteses alinhado a 1,5 cm. da margem direita. 

 
REFERÊNCIAS  

A lista de REFERÊNCIAS deverá ser inserida no final da parte textual do trabalho e deve incluir somente os trabalhos 

citados no texto (inclusive os citados nas legendas e nos títulos das figuras e tabelas).  

As referências devem ser inseridas conforme normas da ABNT.

 


