
 

 

 
 

 

INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE RESUMOS 

DATA LIMITE PARA SUBMISSÃO: 30 DE SETEMBRO DE 2018. 
 

TODOS OS TRABALHOS DEVERÃO TER COMO TEMA GERAL ASSUNTOS 

RELACIONADOS À(S) UNIDADE(S) DE CONSERVAÇÃO (MUNICIPAIS E/OU 

ESTADUAIS) DO MUNICÍPIO DE NITERÓI. 

 

1. Submissão: 

O resumo deve ser enviado exclusivamente por e-mail para contato.esucn@gmail.com 

em formato digital MS-Word (.doc ou .docx). 

O nome do arquivo enviado deve ser o número da inscrição do primeiro autor. 

No campo assunto devem ser indicados: o número de inscrição, o nome do primeiro 

autor e o título do trabalho. 

 

2. Configuração da página: 

Formato A4, orientação tipo retrato, com margem superior 3cm, inferior 3cm, esquerda 

3cm, direita 3cm. Medianização de 0cm, cabeçalho 1,25cm e rodapé 1,25cm. 

 

3. Título: 

Em português, fonte Times New Roman tamanho 12, todas as letras maiúsculas, 

espaçamento simples, centralizado e em negrito. Se necessário, utilize chamada numérica 

para nota de rodapé, informando órgãos financiadores ou dados adicionais ao título. 

---saltar uma linha--- 

 

4. Autores: 

Nome completo de todos os autores - fonte Times New Roman, tamanho 10, 

espaçamento simples, texto justificado, em negrito. Não usar 

o símbolo "&". 
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5. Instituições: 

Nomes das instituições por extenso (associar os autores às respectivas instituições por 

meio de números sobrescritos) - fonte Times New Roman, tamanho 10, espaçamento 

simples, texto justificado, em negrito. Após as instituições incluir apenas o e-mail do 

primeiro autor. 

---saltar uma linha--- 

 

6. Texto: 

Escrito em português, sem parágrafos, fonte Times New Roman, tamanho 12, 

espaçamento simples, texto justificado, até 2.300 caracteres (com espaços). Os autores 

deverão obedecer a uma escrita clara e objetiva, iniciada por uma visão geral do tema 

tratado, objetivos do estudo, métodos utilizados e resultados obtidos. Textos que não 

contenham um mínimo de clareza e carentes do protocolo básico para explanações 

científicas retornarão aos autores para as modificações necessárias. Gêneros e espécies 

deverão ser grafados em itálico, invariavelmente. 

---saltar uma linha--- 

 

7. Palavras chave: 

Devem ser indicadas três palavras-chave representativas do trabalho - fonte Times 

New Roman, tamanho 10, espaçamento simples, texto justificado, em negrito. 

 

8. Órgãos financiadores (caso tenha): 

Usar siglas ou acrônimos (evitar escrever por extenso), fonte Times New Roman, tamanho 10, 

espaçamento simples, texto justificado, em negrito. 

 


