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ESTRUTURAÇÃO DO CONTEÚDO DO RESUMO 

 

Resumo do trabalho: Este modelo pretende orientar os autores quanto ao 

formato a ser utilizado para a elaboração do resumo simples submetido ao 

XVIII Enaproc, que ocorrerá entre os dias 09 e 10 de novembro de 2021. Está 

escrito, exatamente, como o modelo indicado para os resumos simples, desta 

forma, é uma referência a ser seguida. O objetivo deste modelo é esclarecer os 

autores quanto ao formato a ser usado para a submissão do trabalho de 

pesquisa no referido evento. Nesta seção de objetivos, apresente a finalidade 

de sua pesquisa, iniciando com verbo no infinitivo. O resumo deve conter, no 

mínimo, 1500 caracteres e, no máximo, 2500 caracteres, com espaços. O uso 

desse modelo facilita a padronização dos resumos recebidos, de modo a evitar 

que sejam submetidos textos que não atendem às normas estabelecidas pelo 

edital do evento. Resumos que não atendam às condições aqui apresentadas 

serão automaticamente reprovados. Nestes casos, não cabe recurso por parte 

dos autores, já que o edital é explícito em relação à formatação e conteúdo dos 

resumos. 

 

LEGENDA DAS CORES COM OS ELEMENTOS QUE SEU RESUMO DEVE 

CONTER 

Visão geral do assunto / tema: As frases iniciais devem proporcionar uma visão 

geral do assunto / tema que será abordado pelos pesquisadores. Neste campo 

deve ser inserida a introdução do trabalho, apresentando o tema da pesquisa e 

sua contextualização. Sugere-se que este item tenha até quatro linhas. 

Objetivo / objeto de estudo: este é o elemento que resume e apresenta a ideia 

central da sua pesquisa. O objetivo deve iniciar sempre com verbo no infinitivo. 

Por exemplo: o objetivo desta pesquisa é propor / analisar / investigar / 

demonstrar / etc (...). Ao expor seu objetivo, seja claro e direto. 

Procedimentos Metodológicos / Metodologia: Neste campo devem ser inseridos 

os métodos e os materiais usados para a elaboração da pesquisa. Lembre-se: 

este tópico de seu resumo deve responder às seguintes questões: “Como foi 

feita a pesquisa? Onde? Quando?, Quanto” e esclarecer os instrumentos e 

técnicas usados para a coleta de dados. 
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Resultados já obtidos ou esperados: Este item deve contemplar a discussão 

teórica, os resultados obtidos ou esperados (se a pesquisa estiver em 

andamento) com a realização do trabalho. Lembre-se que não devem ser 

inseridos gráficos, tabelas ou figuras no resumo. Os elementos gráficos podem 

aparecer somente no material da apresentação da comunicação oral.  

Considerações finais: Neste campo deve-se realizar uma síntese dos 

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

questões apresentadas na introdução do trabalho. 

  

 


