
 

 

 
SAIP - SEMANA ACADÊMICA DO ITPAC 

PORTO 2021/1 
 

NORMAS PARA ENVIOS DE 
TRABALHOS 

 

Apresentação:  

 

A Semana Acadêmica do Itpac Porto, composta cursos de Enfermagem, 

Medicina, Odontologia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e 

Agronomia/Agronegócio, objetiva o aprimoramento técnico-científico de 

docentes e profissionais que atuam na região, além de estimular alunos à 

participação em eventos científicos extracurriculares. Estes eventos visam a 

formação e a busca permanente de atualização do conhecimento, indispensável 

ao correto exercício das futuras profissões. 

 

Objetivos 

  

 Promover atualização e aprimoramento técnico-científico; 

 Incentivar a pesquisa e a iniciação científica; 

 Promover a difusão do conhecimento das diversas áreas contempladas; 

 Proporcionar discussões entre os participantes; 

 Principalmente, a integração e interação entre os trabalhos desenvolvidos 

nos cursos da IES e de outras instituições de Ensino Superior. 

 

Público-alvo  

 Estudantes dos cursos de Enfermagem, Medicina, Odontologia, 

Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Agronomia/Agronegócio. 

 Profissionais e estudantes das demais áreas dos cursos da IES. 

 
 



 

 

 - Instruções para Submissão de Trabalhos - LEIA ATENTAMENTE 

Os trabalhos  (resumos e artigos completos) deverão ser enviados por meio do 

link: https://www.even3.com.br/SAIP_FAPAC_2021_1,  para que  sejam 

analisados e se aprovados façam parte dos Anais do evento.  

• O numero máximo de autores por submissão será de 7 pessoas. 

• Cronograma 

• Data limite para submissão: 31 de março de 2021 

• Divulgação dos trabalhos aprovados: 11 de maio de 2021 

Serão aceitos resumos de trabalhos nas seguintes categorias e 

subdivisões:  

- PROJETO (Introdução / Objetivo / Métodos / Resultados esperados) 

- PESQUISA (Introdução / Objetivo / Métodos / Resultados / Considerações 

finais) 

- RELATO DE CASO (Introdução / Objetivo / Descrição do Caso Clínico / 

Considerações finais) 

- RELATO DE EXPERIÊNCIA (Introdução / Objetivo / Relato de Experiência / 

Considerações finais) 

- REVISÃO DE LITERATURA (Introdução / Objetivo / Métodos / Resultados e 

Discussão/ Considerações finais) 

- APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (Introdução / Objetivo / Descrição da atividade 

/ Conclusão) 

- Normas para Inscrição de Trabalhos Científicos: 

Layout:  

•Margem: Margem Superior e Esquerda de 3 cm; inferior e Direita de 2 cm; 

•Parágrafo: Justificado com recuo de 1,5 cm na primeira linha; 

https://www.even3.com.br/SAIP_FAPAC_2021_1


 

 

•Espaçamento para o texto: Entre linhas 1,5 cm em todo o artigo, com exceção 

do resumo, referências, citações diretas, depoimentos, tabelas e quadros que 

deverão ter espaçamento simples; 

Fonte: Fonte Arial, tamanho 12 no texto, com exceção das citações diretas 

acima de 3 linhas que a Fonte deverá ser 10; 

TEXTO (GERAL): Arquivo de WORD (97-2004), Arial 12, espaço simples e 

justificado. 

CATEGORIA: Escreva a categoria do seu trabalho, em caixa alta, centralizado 

no início do documento. As categorias disponíveis e a explicação de cada uma 

delas será realizada abaixo.  

TÍTULO: Deverá conter no máximo 200 caracteres (com espaços) Fonte Arial, 

fonte 12, Caixa Alta e negrito. 

AUTORES: Liste, na linha abaixo do título, o nome completo, sem abreviaturas, 

de todos os autores. Podem ser compostos de no máximo 6 autores (incluindo 

no mínimo um orientador). O primeiro autor deverá ser o apresentador e o último 

autor o professor responsável. Os professores deverão ser identificados por 

itálico.  

RESUMO: Parágrafo único, mínimo de 250 palavras, máximo de 400. Não 

será permitida a utilização de ilustrações (gráfico, tabela, quadro, etc.) no 

resumo. Para análise e seleção dos trabalhos, somente será considerada a parte 

textual do resumo. As abreviações devem ser esclarecidas quando utilizadas 

pela primeira vez. Além disso, as bibliografias consultadas NÃO devem ser 

enviadas através do resumo, mas devem ser obrigatoriamente expostas durante 

a apresentação dos trabalhos, no formato ABNT. 

DESCRITORES: Acrescentar de 3 a 5 palavras-chave separadas por pontos, em 

ordem alfabética, tendo sua validade confirmada no site http://decs.bvs.br/  

IMPORTANTE: REVISE SEU TRABALHO ANTES DO ENVIO!  Não será 

permitido submeter o mesmo artigo a mais de uma categoria. Alterações de 

quaisquer naturezas não serão permitidas após o envio do trabalho. Ao enviar o 

trabalho para avaliação e aprovação, os autores/co-autores autorizam a 

Comissão Organizadora do congresso a publicar ou divulgar o trabalho em todos 



 

 

os meios de comunicação, divulgação em redes sociais. Não cabendo qualquer 

pagamento por direito autoral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os melhores trabalhos, que se inscreverem serão indicados 

pelos avaliadores para fazer a apresentação oral por meio da plataforma Zoom 

de ate 15 minutos, para uma banca de professores da área. Os slides deverão 

estar legíveis, com as informações estruturadas em tópicos curtos, podendo ser 

utilizadas imagens, gráficos e tabelas para melhor representação 

do conteúdo apresentado. Em cada curso será escolhido o melhor trabalho para 

recebimento de um certificado de menção honrosa.  

 

Os trabalhos aceitos serão publicados nos Anais do evento. Caso o trabalho não 

seja aceito, não será realizado detalhamento do motivo, uma vez que a comissão 

entende que a não aceitação não implica em demérito para o trabalho.  

 

 

 

MODELOS: 

PROJETO 
 
FATORES DE RISCO PARA INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO EM 
PUÉRPERAS SUBMETIDAS À CESARIANA NO HOSPITAL MATERNO 
INFANTIL TIA DEDÉ  DE PORTO NACIONAL – TO 
 
George de Almeida Marques, Luana Faria Lima, Sanderson Rodrigo do 
Nascimento Raiol, Obede Rodrigues Ferreira. 
 
INTRODUÇÃO: A infecção puerperal representa uma das principais 
complicações em sítio cirúrgico no pós-parto, sendo responsável pela alta 
morbimortalidade e tempo prolongado de internação materna. Sua magnitude 
está relacionada diretamente ao alto percentual de partos cesarianos em todo o 
mundo. Os fatores que influenciam para a ocorrência de infecção de sítio 
cirúrgico correspondem a uma tríade: condição clínica da parturiente, virulência 



 

 

do microrganismo e os fatores pautados da hospitalização. Portanto, o puerpério 
é um período de risco, que se deve ficar alerta, em especial após o parto 
cirúrgico. OBJETIVO: Elencar fatores de risco para infecção de ferida cirúrgica 
em puérperas submetidas à cesariana no Hospital Materno Infantil Tia Dedé de 
Porto Nacional – TO. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal, 
observacional prospectivo, com levantamento de dados quantitativos a respeito 
dos fatores de risco para infecção de ferida cirúrgica em puérperas submetidas 
à cesariana. A pesquisa ocorrerá no Hospital Materno Infantil Tia Dedé de Porto 
Nacional-TO no período de fevereiro de 2019 a agosto de 2019, com notificação 
de infecção por vigilância ativa. A coleta de dados se realizará a partir de 
prontuários e ligações telefônicas diárias para reunir informações referentes aos 
15º e 30º dias após a tomotocia. O processo de coleta de dados será feita a partir 
de análise de prontuários através da aplicação do “check list” elaborado pelos 
próprios pesquisadores o qual servirá de roteiro para retirada das informações 
pertinentes a pesquisa. Serão analisadas as variáveis como, idade, diagnóstico 
à admissão, comorbidades, tempo de internação, acompanhamento em unidade 
básica de saúde, retirada dos pontos, informações referentes ao pós-parto, 
cultura de secreção de ferida cirúrgica, tipo de parto, participação do residente, 
trimestre do ano que foi realizado o procedimento, tempo de bolsa rota, número 
de toques, aspecto do líquido amniótico e tempo de cirurgia.  Os dados serão 
analisados e tabulados através de estética descritiva simples na forma de 
gráficos e tabelas por meio do programa Excel. Os resultados serão publicados 
e apresentados ao município de Porto Nacional – TO. RESULTADOS 
ESPERADOS: Almeja-se reduzir o índice de infecção de ferida cirúrgica em 
puérpera submetida a cesariana ao elencar os fatores de risco exógenos e 
obstétricos, além do perfil epidemiológico das parturientes. Espera-se que a 
infecção de sítio cirúrgico pós-cesariana acometa uma população de puérperas 
de quadro clínico prévio, histórico obstétrico e condições próprias do ato cirúrgico 
desfavorável. 
 
DESCRITORES:  Infecção hospitalar. Sítio cirúrgico. Infecção puerperal. 
 
 
 

RELATO DE CASO 

USO DE IMPLANTE MAMÁRIO PARA CORREÇÃO DE ACHADO INTRA-
OPERATÓRIO DE DEFORMIDADE TORÁCICA POR SÍNDROME DE POLAND 
– RELATO DE CASO 

BRUCE RAWLINSON LIMA OTSUKA, ÍCARO SAMUEL PEDROSO DE 
OLIVEIRA. 

INTRODUÇÃO: A síndrome de Poland trata-se de uma anomalia congênita rara 
que se manifesta clinicamente de maneira variável, resultando em hipoplasia ou 
aplasia total dos músculos peitoral maior, peitoral menor e serrátil, além disso 
acomete também tecido mamário e complexo aréolo-papilar, descrita 
inicialmente por Alfred Poland em 1841, ainda não se chegou a um consenso 
exato de sua gênese, a teoria mais aceita é de que no fim da sexta semana de 
gestação ocorre uma interrupção ou disrrupção do suprimento sanguíneo 
fornecido pela artéria subclávia na região torácica em formação, resultando no 



 

 

atraso do crescimento do broto superior do feto em formação. OBJETIVO: o 
presente relato, tem como objetivo discutir e descrever um achado intra-
operatório da rara síndrome de Poland bem como uma forma eficiente de manejo 
de tal deformidade. DESCRIÇÃO DO CASO: Paciente A.L.S.O, 20 anos, sexo 
feminino, branca, estudante, procurou o serviço com a intenção de ser submetida 
a cirurgia de mastoplastia de aumento, na ocasião a paciente não relatou na 
anamnese o conhecimento da má formação e no exame físico não foram 
detectadas alterações significativas características da síndrome, Durante a 
cirurgia de mastoplastia de aumento, após incisão submamária e dissecção dos 
planos até a região sub-fascial da mama esquerda, foi encontrado uma 
hipoplasia do musculo peitoral maior, sendo o terço médio inferior acometido, 
tratando-se portanto de um achado intra-operatório, a priori seria realizado 
aumento das mamas com próteses de mesmo volume, por fim, após avaliação 
cuidadosa do achado optou-se por incluir próteses de volumes diferentes, 215 
ml na mama esquerda e 250 ml na mama direita acometida pela hipoplasia, após 
implantados foram realizados o fechamento da loja e suturas por planos com 
curativos. CONCLUSÃO: A síndrome de Poland, apesar de ser pouco frequente, 
constitui uma das maiores causa de deformidade mamaria, em pacientes que 
apresentem baixo grau de hipoplasia e sem outras deformidades aparentes o 
diagnostico muitas vezes é realizado por acaso em achado intra-operatório ou 
exames de rotina como mamografia ou ressonância magnética das mamas, 
apesar de muitas vezes representar uma deformidade bem pronunciada a 
síndrome não apresenta aos seus portadores uma deficiência ou limitação 
funcional, a correção da deformidade é puramente estética, deve-se atentar a 
disparidade das mamas afim de selecionar corretamente o tamanho adequado 
dos implantes usados na correção.  

DESCRITORES: Síndrome de Poland, Implante Mamário, Mamoplastia, Cirurgia 
Plástica.  

 

 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE INDÍGENA PARA ACADEMICOS DA ÁREA DA 

SAÚDE 

Pablynne Coelho Barcelos, Isabella Luyça Martins Queiroz, Mateus Ferreira de 

Oliveira, Sérgio Ricardo Rafacho Esteves, Felipe Camargo Munhoz 

INTRODUÇÃO: Os indígenas possuem uma cultura diferente dos acadêmicos 

da área da saúde. Pensando nisso, é primordial mostrar o quão importante é 

conhecer essa cultura, para quando forem atendê-los, não haver nenhum tipo de 

conflito. Além de gerar um outro olhar para os profissionais, ao verem uma 

realidade diferente da sociedade. A primeira divergência na cultura de ambos é 

o significado de saúde. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde 

é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a 

ausência de doenças. Já o conceito de saúde para este povo, é a relação da 



 

 

terra com o equilíbrio da natureza. OBJETIVO: Através de uma visita 

antropológica, estimular empatia nos acadêmicos para tratar todos, esquecendo 

as diferenças, “Tratar desigualmente os desiguais”, como diz nos princípios do 

SUS. Gerar um grande impacto na vida dos futuros profissionais, que devem 

diferenciar a cultura e cada indivíduo, seja ela indígena, ou até mesmo local. 

MATERIAIS E MÉTODO: Realizou-se uma visita antropológica no dia 12 de maio 

de 2018, na tribo do Funil etnia Xerente, localizada no município de Tocantínia. 

Foram feitas várias entrevistas para obter conhecimento desses povos e saber 

sua condição de vida, hábitos de higiene e dieta e suas providências para 

evitarem e tratarem as doenças. RESULTADO: A aldeia visitada é constituída 

por 73 famílias. Seus costumes são bastante tradicionais, quando ocorre o 

falecimento de um deles, a tribo inteira para por um dia, simbolizando o luto. A 

língua fluente deles é Akwé Xerente e Português. Possuem atendimento médico 

e odontológico uma vez por semestre e quando ocorre algum acidente com 

urgência eles levam os seus companheiros para a cidade vizinha ou consultam 

o Pajé, que é o seu curandeiro. Seu comércio é entre si, porém, comercializam 

seus produtos em feiras ou cidades grandes, como Palmas. CONCLUSÃO: 

Verifica-se que é evidente a importância da relação dos futuros profissionais da 

saúde com os indígenas para o conhecimento da sua cultura e para fazer um 

tratamento completo, ganhando a confiança desse povo. Além de motivar o 

profissional a ter uma boa conduta.  

Descritores: Saúde. Indígenas. Cultura. 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

A relevância da tomografia computadorizada (TC) no auxílio ao diagnóstico do 

cisto do ducto nasopalatino (CDNP).  

Louise Antonia Vieira Vasconcelos, Alícia Costa Santos, Isabella Luyça Martins 
Queiroz, Helber Ribeiro da Silva, Renée Louise, Felipe Camargo Munhoz 

INTRODUÇÃO: O cisto do ducto nasopalatino (CDNP) é classificado como cisto 
não odontogênico de etiologia incerta e que acomete cerca de 1% da população.  
Geralmente são assintomáticos e os casos relatados apostam o gênero 
masculino como mais propenso a esta patologia. Geralmente, como são 
assintomáticos o paciente descobre através de exames radiográficos e clínicos 
de rotina. Seu aspecto radiográfico aparenta uma área radiolúcida, redonda ou 
oval, na forma clássica de coração, acima dos incisivos centrais. Em 
contrapartida, exames por imagens tridimensionais (altura, largura e espessura), 
como a tomografia computadorizada (TC), mostram-se um relevante recurso 
imaginológico para o auxílio no diagnóstico e tratamento do CDNP, pois localiza 
de modo preciso a lesão cística. Nesse sentido, favorece ao cirurgião-dentista 
determinar com maior grau de segurança a técnica cirúrgica mais apropriada ao 
caso. OBJETIVO: Por meio da revisão de literatura, este trabalho pretende 
informar os benefícios do uso da TC no diagnóstico de cistos maxilares, 
especificamente no ducto nasopalatino. MÉTODOS: Foi realizado levantamento 



 

 

bibliográfico do período de 2000 a 2017 usando-se bases de dados, PMC, 
PubMed e o Google Acadêmico. As palavras chaves utilizadas foram: “cisto”, 
“maxila” e “tomografia computadorizada” encontrando, 265 artigos sobre o tema, 
dos quais 10 considerando como critério de inclusão a língua portuguesa e 
Inglês. REVISÃO LITERÁRIA: A apresentação desta análise compõe-se do 
estudo de artigos relacionados a cistos no ducto nasopalatino, essencialmente 
relacionados a aspectos da tomografia computadorizada. Dos trabalhos 
avaliados, seis foram de caráter qualitativo e quatro de caráter quantitativo. 
Assim, os artigos foram organizados de acordo com a temática, abordando a 
perspectiva tomográfica dos cistos no ducto nasopalatino e suas vertentes 
voltadas para esse assunto. CONCLUSÃO: Baseando-se nos artigos 
selecionados, a solicitação de um exame complementar como a tomografia 
computadorizada em casos de CDNP é um dos meios benéficos no diagnóstico. 
Além disso, importante ressaltar que a conclusão do diagnóstico não deve ser 
feita baseada apenas em imagens, é preciso também efetuar uma biopsia de 
lesão, visto que, existem outras lesões semelhantes a esta.   

Descritores: Cisto. Maxila. Tomografia computadorizada.  

 

 

APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA 

MACRO MODELO DA ANATOMIA PERIODONTAL COM GENGIVITE 

Pablynne Coelho Barcelos, Brenda Campos e Silva, Jordana Soares Macedo, 

Sérgio Ricardo Rafacho Esteves, Fernando Campos Castro Garção  

INTRODUÇÃO: O estudo dos dados anatômicos dentais é fundamental para 

possibilitar o cirurgião dentista a reconhecer as estruturas, suas funções, 

morfologia, localização, a sua organização. E se, há uma gengivite devido a 

coloração gengival e da perca óssea. Nesse estudo mostra a diferença do 

periodonto de proteção que é formado pelas gengivas e mucosa oral do 

periodonto sustentação que é composto pelo cemento, ligamento periodontal e 

o osso alveolar. Todas essas estruturas possuem a função de inserir o dente no 

alvéolo e manter a integridade dos tecidos periodontais através do selamento 

entre ambiente interno e externo. OBJETIVO: Através do macro modelo, explicar 

as estruturas que compõe a anatomia periodontal para que os acadêmicos de 

odontologia vejam quão importante ele é. E mostrar como essas estruturas ficam 

quando o paciente está com gengivite.  DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Realizou-

se a confecção de um macro modelo com as estruturas anatômicas periodontais 

ao ter uma gengivite com o uso de gesso, biscut, tinta, feijão, pérolas, isopor e 

palitos. Na estrutura contém uma legenda com números mostrando onde é cada 

uma. CONCLUSÃO: Verifica-se quão importante é a anatomia para os 

acadêmicos, principalmente a periodontal para os cirurgiões dentistas, já que a 

mesma engloba todas as áreas possíveis por serem estruturas que ficam em 

torno do dente como a gengiva, ligamento periodontal, cemento radicular e osso 

alveolar.  



 

 

DESCRITORES: Periodontia. Gengivite. Inflamação 

 

PESQUISA 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS NOTIFICADOS DE SÍFILIS 
CONGÊNITA NO ESTADO DO TOCANTINS ENTRE 2014 E 2017. 

NOME DO AUTOR PRINCIPAL, NOME DO AUTOR (2), NOME DO AUTOR (3), 
NOME DO AUTOR (4), NOME DO AUTOR (5), NOME DO AUTOR (6), NOME 
DO ORIENTADOR (1), NOME DO ORIENTADOR (2) 

INTRODUÇÃO: Sífilis congênita é uma infecção de múltiplos sistemas, causada 
pelo Treponema pallidum e transmitida ao feto pela placenta. Os sinais precoces 
são lesão de pele característica, linfadenopatia, hepatoesplenomegalia, 
incapacidade de ganhar peso, e outros. O diagnóstico é clínico e confirmado por 
microscopia ou sorologia. O tratamento é feito com penicilina. Objetivos: Traçar 
um perfil epidemiológico da sífilis no estado do Tocantins no período de 2014 a 
2017. MÉTODO: Foi realizado um estudo retrospectivo com todos os casos 
notificados de sífilis no estado do Tocantins entre 2014-2017. Os dados foram 
coletados durante o mês de julho de 2018 conforme a disponibilidade do banco 
de dados do Sistema de Notificação de Agravos de Informação. Após a análise 
dos dados, cálculos de frequência em porcentagem foram realizados e gráficos 
foram elaborados com as variáveis disponíveis. RESULTADOS: Entre 2014-
2017 foram notificados 1.055 casos de sífilis congênita no estado do Tocantins. 
Apresentando um crescimento significativo durante esses anos, 2014 (178 
casos), 2015 (249 casos), 2016 (285 casos) e 2017 (343 casos). A grande 
maioria das notificações (96%) foi realizada até os 6 dias de vida. Em 2014, 83% 
das gestantes realizaram pré-natal; 2015, 85% realizaram pré-natal; 2016, 90% 
realizaram pré-natal; 2017, 91% realizaram pré-natal. Sobre o tratamento dos 
parceiros, em 2014, 65% não realizaram tratamento; 2015, 72% não realizaram 
tratamento; 2016, 57% não realizou tratamento; 2017, 48% não realizou 
tratamento. Com relação à sífilis materna, entre 2014-2017, 34% das mães só 
foram diagnosticadas no momento do parto, enquanto 56% receberam o 
diagnóstico ainda no pré-natal. CONCLUSĀO: Através dos dados obtidos, é 
possível perceber uma fragilidade nas estratégias estabelecidas para combater 
a sífilis congênita, pois além do aumento no número das notificações, a grande 
maioria dos parceiros não realizou tratamento, sendo está uma das principais 
causas do crescimento nos casos de sífilis congênita no Brasil. Além disso, o 
pré-natal precisa ser realizado de maneira mais eficiente, uma vez que 56% das 
gestantes receberam o diagnóstico de sífilis ainda no pré-natal e ainda assim 
transmitiram a doença aos seus filhos, possivelmente por não terem realizado o 
tratamento adequado. Com isso, percebe-se que a sífilis congênita, apesar de 
muito discutida, ainda é um grave problema de saúde pública que necessita de 
estratégias melhor direcionadas. Este trabalho traz informações cruciais para 
que possamos perceber onde estão as fragilidades do processo saúde-doença 
e direcionar as ações preventivas e curativas. 

DESCRITORES: Sífilis. Epidemiologia. Notificação. 

 



 

 

 

 

ARTIGO 

TÍTULO EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Fonte Arial, tamanho 12, caixa alta, negrito e centralizado 

 

TÍTULO EM LÍNGUA INGLESA 

Fonte Arial, tamanho 12, caixa alta, negrito e centralizado 

 

Nome autor(a) Completo (a) ¹ 
Nome autor(a) Completo (a) 2 

       Nome autor(a) Completo (a) 3 
 

 Informações do (a) autor (a) – Instituição de Ensino 1 
 Informações do (a) autor (a) – Instituição de Ensino2 
Informações do (a) autor (a) – Instituição de Ensino3 

 

RESUMO: deve-se escrever a palavra Resumo em fonte tamanho 12, caixa alta, 
negrito e alinhado à esquerda, seguido de dois pontos. Deve-se ainda iniciar seu 
conteúdo logo em seguida, organizado em um único parágrafo de no máximo 15 
linhas ou 250 palavras, sem recuo na primeira linha. Deve ser usado 
espaçamento simples entre linhas, justificado, em fonte tamanho 12, sem citação 
de autoria. O resumo deve apresentar subdivisões do seu conteúdo, nas quais 
indique as principais etapas do trabalho científico: introdução, metodologia, 
resultados e discussão e considerações finais. 

Palavras-chave: Após o resumo, fonte tamanho 12, negrito, alinhado à 
esquerda. Em seguida listar no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) palavras. As palavras 
devem aparecer em ordem alfabética e separadas por ponto. 

 
ABSTRACT:  Em Inglês, com formatação igual à do Resumo. 
 
Keywords: Em Inglês, com formatação igual a das Palavras-chave. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Informações gerais para a formatação do texto: Margem: 3 cm – Superior 

e Esquerda; 2 cm – Inferior e Direita; O texto deverá ser justificado com recuo de 

1,5 cm na primeira linha, Fonte Arial, tamanho 12  (com exceção das citações 

diretas acima de 3 linhas que a Fonte deverá ser 10 com recuo 4 cm da margem 

direita), Espaçamento entre linhas 1,5 cm em todo o artigo, com exceção do 



 

 

resumo, referências, citações diretas, depoimentos, tabelas e quadros que 

deverão ter espaçamento simples. 

 Total até 20 páginas; 

 Não paginar.  

 

 

2 METODOLOGIA 

Conteúdo: Descrição do cenário da pesquisa, da amostra, dos 

procedimentos e dos aspectos éticos. 

Pergunta-chave: Como o estudo foi realizado? 

 

3 RESULTADOS 

Conteúdo: Apresentação dos achados acompanhados, se aplicável, da 

respectiva análise estatística. 

Pergunta-chave: O que foi encontrado? Quais são os fatos revelados 

pela investigação? 

 

4 DISCUSSSÃO 

Conteúdo: Interpretação dos resultados, comparações e conclusão. 

Pergunta-chave: O que significam os achados apresentados? O que este estudo 

acrescenta ao que já se sabia sobre o assunto? 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conteúdo: O (a) autor deverá realizar uma síntese dos elementos 

constantes no texto do trabalho, unindo ideias e fechando as questões 

apresentadas na introdução do trabalho. 

Pergunta-chave: A pesquisa respondeu ao problema proposto 

inicialmente, ampliou a compreensão sobre o mesmo? 

As hipóteses iniciais foram confirmadas? 

Possui alguma sugestão ou recomendação para lidar com o problema estudado? 

 

6 AGRADECIMENTOS (opcional) 



 

 

 

REFERÊNCIAS 

As referências bibliográficas devem ser redigidas segundo a norma NBR 

6023/2018 da ABNT e deverão ser listadas em ordem alfabética ao final do 

artigo. Devem ser atualizadas contendo, preferencialmente, os trabalhos mais 

relevantes publicados nos últimos 5 (cinco) anos, sobre o tema.  Devem conter 

apenas trabalhos citados no texto e digitadas em espaço simples entre linhas. 

As referências devem ser elaboradas em espaço simples, alinhadas à 

margem esquerda do texto e separadas entre si por uma linha em branco de 

espaço simples. 

 

ANEXOS (Opcional) 

Os anexos são os documentos ou textos que não foram criados por 

você, autor do trabalho, o objetivo dele é fundamentar e comprovar o seu 

embasamento acadêmico. 

 

APÊNDICES (Opcional) 

Apêndices são os documentos ou textos elaborados por você mesmo, 

com o objetivo de complementar e explicar a sua argumentação, exemplificando, 

o Apêndice é uma maneira de provar que os entrevistados para o seu trabalho 

autorizaram o uso da fala ou imagem deles. 
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