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 INSTRUÇÕES GERAIS PARA O PREENCHIMENTO DO RESUMO: 
 

 
EIXOS TEMÁTICOS  
 

1- Sociedade, Envelhecimento e Saúde do Idoso 

2- Biogerontologia  

 

a. Deve ter no máximo uma página, escrito em português. Serão recusados resumos 

que excederem o tamanho limite aqui especificado. O ARQUIVO DEVE SER 

ENVIADO EM PDF, para o e-mail:pesquisafunati@gmail.com  

 Para o texto: pule uma linha e digite-o em um único parágrafo de 1,25 cm, 

contendo uma introdução, com breve descrição do problema estudado, o(s) 

objetivo(s), o(s) método(s) utilizado(s), os principais resultados e conclusões, com os 

impactos econômicos e sociais decorrentes.  

b. Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço simples, justificado;  

c. Papel A4, margens direita, inferior e superior com 2,5 cm e margem esquerda com 

3 cm;  

d. Referências bibliográficas não são obrigatórias. Se forem necessárias para uma 

melhor compreensão de seu trabalho coloque-as após o texto. Consulte seu 

orientador.  

 
 
 TÍTULO DO TRABALHO  
a. Times New Roman, tamanho 12, maiúsculas, negrito, centralizado;  

b. Nomes científicos devem ser editados em itálico, conforme normas específicas da 
área.  
 
NOME DOS AUTORES  
a. Liste os autores pelo nome e sobrenomes extensos, separando-os por ponto e 
vírgula (;)  

b. Sublinhe o nome do apresentador;  

d. Número de autores não é limitado. 
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DA APRESENTAÇÃO 
 
Todos devem mandar o banner em PDF. Serão escolhidos os 4 melhores trabalhos 
para apresentação oral, sendo dois de cada eixo temático. Apresentação conforme 
horário descrito na programação. Os demais serão somente passados durante o 
evento.  
 
Banner em PDF especificações:  
 
O formato padrão ABNT é 90 cm x 120 cm, orientação retrato.  
 
b) Fonte: Arial ou Times New Roman em tamanho que permita a leitura a 1 metro de 
distância (tamanho da letra a partir de 24).  
c) Deverá ser definida uma margem de no mínimo 2,5 cm em torno da área de 
apresentação do banner, sendo reservada uma faixa de 5 cm a partir da margem 
superior, para colocação de título e logos institucionais. Em seguida deve constar o 
título do resumo, o(s) nome(s) do(s) autor (es) e orientador, conforme as 
informações que constam no resumo. 
 
d) A cor do plano de fundo dos banners deverá ser branca.  
 
e) Os banners deverão conter os seguintes conteúdos: a) Título b) Nomes dos 
autores (os mesmos do resumo). c) Nome do orientador (coordenador da pesquisa). 
d) Dados da pesquisa (conforme apresentado no resumo: Introdução, material e 
métodos, resultados e discussão, conclusão, referências se achar necessário. 
 
f) Os banners devem ter estrutura dinâmica. Evite uso excessivo de texto. 
 
g) A apresentação ocorrerá conforme horário previsto na programação. A comissão 
organizadora entrará em contato informando os autores dos melhores trabalhos. 
 
h) Será destinado, por apresentador, 10 minutos para a apresentação geral do 
trabalho, seguido de, no máximo, mais 5 minutos de arguição.  
   
 
 


