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Resumo 11 

O texto deve ser digitado em português, inglês ou espanhol, fonte Times New Roman, 12 

tamanho 12, formato do papel A4, com espaçamento 1,5 entre linhas e margens superior e 13 

esquerda 2,5 cm e inferior e direita de 2,5 cm. O texto deverá ser digitado em modo 14 

“justificado”. O título deve ser redigido em fonte Times New Roman, tamanho 12, em 15 

negrito, centralizado. Todas as letras do título devem ser maiúsculas.  Após uma linha 16 

(espaços 1,5) do título, devem aparecer os nomes dos autores, separados por ponto e vírgula, 17 

em fonte Times New Roman, tamanho 12, centralizados, nomes e sobrenomes com a primeira 18 

letra em maiúsculo. Cada inscrição dará direito a submissão de um resumo como primeiro 19 

autor, podendo esse ser coautor em outros resumos. O apresentador do trabalho deverá ser 20 

autor ou coautor. Os números sobrescritos correspondentes, demostrarão o nome completo, 21 

instituição e endereço eletrônico do primeiro autor. Colocar as informações de cada autor uma 22 

embaixo da outra em espaço simples, centralizado, sendo utilizada a fonte Times New 23 

Roman, tamanho 10.  O Resumo Simples deverá conter entre 300 e 350 palavras, ressaltando 24 

a importância e justificativa do trabalho, o objetivo, o local de realização, a metodologia 25 

utilizada, resultados e discussões, ao final, a principal conclusão.  O Resumo Simples deve ser 26 

escrito de maneira clara, coerente e concisa. O conteúdo deve apresentar coerência 27 

metodológica. O resumo deve ser salvo em formato PDF. O nome do arquivo deve ser 28 

padronizado com o nome do participante que está submetendo o resumo como, por exemplo, 29 

Bonfim FPG.doc, inserido no site www.biodinamica.org.br, no ato da inscrição juntamente 30 

com os comprovantes efetivação da inscrição, no período de 01 de agosto a 11 de setembro de 31 

2017.  O Pôster deve ter tamanho de 1,0 m de largura e 90 cm de altura, contendo slogan da 32 

Instituição de origem do autor; título; autores; identificação dos autores; órgão financiador se 33 

houver; breve Introdução; objetivo(s); materiais e métodos, resultados e conclusão. 34 

http://www.biodinamica.org.br/

