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Resumo 

Serão aceitos apenas resumos em português. O resumo deve ter no máximo 500 palavras e ser 

escrito no tamanho A4 (21 x 29,7 cm). Deve ser utilizada fonte Times New Roman tamanho 11 

pt e espaçamento 1,5 e alinhamento justificado. Este resumo simples deve conter uma breve 

introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. Não deverá conter figuras ou 

tabelas. As fórmulas deverão estar na linha, conforme exemplo. Fórmula da média amostral: 

X =∑ i= 1

n
xi /n . Não utilizar caixa alta (todas as letras maiúsculas) para o título do trabalho, que 

deverá ser centralizado, em negrito, com tamanho 15 pt e não ultrapassar 3 linhas. Utilizar 

tamanho 11 pt, alinhamento à direita e em negrito, para os nomes dos autores. As margens 

esquerda, direita, superior e inferior deverão ser iguais a 2,5 cm. Não incluir molduras ou 

números de página. Caso haja necessidade, referências poderão ser colocadas, desde que o 

texto (resumo mais referências) não ultrapasse uma página. As referências deverão ser listadas 

em ordem alfabética no final da página, conforme exemplos. O arquivo com o trabalho deverá 

estar no formato pdf.  Para eventuais dúvidas, entrar em contato com a comissão organizadora: 

e-mail comissão organizadora 

Palavras chave: submissão de resumos, simpósio ICMAR, Maranhão. 
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