
I. NORMAS PARA CONFECÇÃO DO RESUMO: 
 

O resumo deve ser redigido de acordo com o modelo a seguir 

disponibilizado neste arquivo (página 2). 

 

II. NORMAS PARA CONFECÇÃO DE PÔSTERES: 
 
- O texto do pôster deve ser legível a uma distância de, pelo menos, 1 
metro;  
- O pôster dever ter, no máximo, 1 m de altura e 90 cm de largura;  
- É obrigatório que o título do trabalho no pôster seja idêntico ao título do 
resumo submetido ao evento;  
- No pôster deve constar: título, nomes dos autores, instituição dos 
autores e dados da pesquisa (introdução, objetivos, metodologia, 
resultados, discussão, considerações finais, palavras-chave, referências, 
incluindo tabelas e figuras); 
- Organizar as informações de modo que a ideia central do trabalho seja 
facilmente apreendida e utilizar todos os recursos disponíveis para 
despertar o interesse do público (figuras, fotos, tabelas, gráficos, 
fluxogramas, esquemas); 
- Mencionar as Instituições que apoiaram o desenvolvimento da 
pesquisa (IES, Agência de Fomento, Empresa, Patrocinador). 
 

 

III. Datas importantes: 
Data máxima para a submissão de trabalhos: 13/11/2017 

Data divulgação do aceite dos trabalhos: 15/11/2017 



 

2º CONGRESSO PAULISTA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL 
“O AMBIENTE QUE NOS ALIMENTA” 

 
Atenção: Resumo expandido: Os resumos devem ser redigidos de forma 

clara e seguir a formatação indicada e não ultrapassar 2 páginas. 
--------- 

Inserir o título: letra Arial 14, maiúsculo, negrito, centralizado. 

 O título deve ser claro e conciso 

 

Inserir o nome dos autores, alinhados à direita, 
separados por vírgula (letral Arial 10, negrito). 
Escrever por extenso nomes do autor e co-
autores, Universidade/Faculdade/Instituição, 
Curso, Cidade, e-mail do autor principal e tipo 
de fomento (quando houver). 
Não mencionar titulação ou orientação. 

 

Palavras Chave: Inserir aqui as palavras chave (letra Arial 10), separadas por ponto (máximo 
de 3 palavras). 
 

 

Introdução 
Inserir aqui o texto de Introdução: letra Arial 12, espaço simples. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 
Inserir aqui o texto com os objetivos: letra Arial 12, espaço simples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia 
Inserir aqui o texto da Metodologia: letra Arial 12, espaço simples. 



 
 

Resultados 
Inserir aqui o texto com os resultados: letra Arial 12 
 
 

Conclusões 
Inserir aqui o texto de conclusão: letra Arial 12, espaço simples. 
 
 

Referências 
Referências: utilizar as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) Usar o 

espaço abaixo para referências, seguindo o estilo indicado (letra Arial, 10, espaço simples 


