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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO 

 

1. O resumo do trabalho desenvolvido durante a Iniciação Científica a ser 
submetido para apresentação e publicação nos Anais do EAIC deverá seguir, a 
partir da edição de 2019, o formato de resumo simples (e não mais resumo 

expandido, como em anos anteriores).  

2. A submissão do resumo deverá ser feita exclusivamente pelo aluno de 
iniciação científica, e cada aluno inscrito poderá submeter somente 1 (um) 
resumo. 

3. A data limite para submissão dos resumos é dia 25 de agosto de 2020.  

4. A autoria deverá ser constituída pelo aluno de iniciação científica (primeiro 
autor), orientador do aluno de iniciação científica (último autor), e será permitida 
a inclusão de apenas mais 1 (um) co-autor, o qual deverá figurar entre o primeiro 
e o último autor. 

5. Os campos a serem preenchidos pelo aluno para submissão de resumos são: 

5.1. Área Temática: as áreas temáticas estão divididas conforme 
classificação do CNPq e são: Agrárias, Biológicas, Engenharias, Exatas e 
da Terra, Engenharias, Humanas, Linguística, Letras e Artes, Saúde, 
Sociais Aplicadas. 

5.2. Título: o título deve ser objetivo e informativo, permitindo a 
apreciação do assunto abordado no trabalho, respeitando o limite máximo 
de 300 caracteres incluindo espaços e pontuação.  

5.3. Autoria: respeitando o limite de 3 (três) autores, na sequência 

indicada anteriormente, sendo primeiro autor o aluno de iniciação 
científica, segundo autor o coautor e terceiro autor o orientador principal 
do aluno de iniciação científica. 

5.4. Resumo: o texto do resumo deverá compreender obrigatoriamente 

introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão, respeitando-
se o limite máximo de 4.000 caracteres, incluindo espaços e pontuações. 

O corpo do resumo deverá ser estruturado em um único parágrafo e não 
deverá ser dividido em seções e/ou incluir os subtítulos “introdução”, 
“objetivos”, etc. Não incluir no resumo abreviaturas não uniformizadas na 
literatura científica, citações e/ou referências bibliográficas, tabelas e/ou 
gráficos. O conteúdo do resumo deverá contemplar as seguintes 
orientações:    

 Introdução: apresentar o problema estudado e justificar a 
importância do estudo. 

 Objetivos: redigir de forma clara e concisa o(s) objetivo(s) do 
estudo.  

 Metodologia: descrever as etapas de desenvolvimento do trabalho, 
definir os métodos e ferramentas utilizadas, incluindo análise 
estatística, quando cabível. Importante: Estudos que envolvam 
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seres humanos ou animais deverão obrigatoriamente informar a 
aprovação do projeto por um Comitê de Ética.  

 Resultados: apresentar os principais resultados do estudo de forma 
concisa e clara e não incluir tabelas e/ou gráficos e/ou ilustrações.  

 Conclusão: redigir de forma clara e concisa de modo a responder 
ao(s) objetivo(s) proposto(s).  
 

5.5 Palavras-chaves: no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) palavras 

separadas por ponto e vírgula que deverão identificar o trabalho 
desenvolvido de forma a facilitar a busca em repositórios científicos. 

5.6. Agradecimento: a agência de fomento da bolsa recebida, evitar 
agradecimentos pessoais a orientador e equipe de trabalho 

 

 


