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Elaboração do Resumo:

1. Para a elaboração do resumo você deve utilizar o arquivo “Resumo”.

2. O arquivo já está previamente formatado, devendo o aluno apenas digitar  o texto ou inserir 

figuras. A configuração de fonte e parágrafo do arquivo não pode ser alterada.

3. O resumo deverá ser feito em duas páginas – não serão aceitos resumos com uma página 

nem com três páginas, podendo conter tabelas, figuras e/ou gráficos.

https://www.ipen.br/portal_por/conteudo/sistema_ensino/editais_e_outros/documentos01/Modelo_Livro_Resumo_2022.docx


Elaboração do Resumo:

4. Instruções para a Formatação do Resumo:

 Fórmulas e equações: devem ser numeradas com algarismos arábicos entre parênteses, alinhados à
direita.

 Tabelas: As tabelas devem ser ajustadas em uma coluna (8,5 cm) ou duas colunas (18,0 cm). Deve-se
deixar uma linha acima e uma abaixo da tabela. As tabelas devem ser numeradas, sendo a palavra
tabela em letras maiúsculas; o título deve ter as iniciais das palavras em letras maiúsculas e ser
colocado acima da tabela. (Ex.: TABELA 1. Nomes dos Alunos)

 Figuras: Devem ser ajustadas em uma ou duas colunas. Deve-se deixar uma linha acima e uma
abaixo da figura. As figuras devem ser numeradas com algarismos arábicos, com a palavra Figura
com a inicial maiúscula, seguida da legenda e colocada abaixo da figura. Ex.: Figura 1. Número de
Alunos

 Referencias: 
 [1] autores (de Tal, F.) periódico, número de volume, páginas, ano.
 [2] autores (de Tal, F.) título do livro, editora, ano.



Elaboração do Resumo:

5. Observações:

 As tabelas e figuras devem aparecer inseridas no texto e não agrupadas no final do mesmo.

 As referências bibliográficas devem ter chamadas no texto.

 Ainda que um projeto tenha a participação de mais de um bolsista, cada qual deverá 
apresentar o seu resumo, fazendo menção ao projeto a que está vinculado.

 Trabalhos sem resultados não devem ser incluídos.

 Nos trabalhos devem ser colocados apenas os nomes do aluno, do orientador e coorientador, 
se houver.
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