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FORMATAÇÃO DOS RESUMOS AMPLIADOS 

SILVA, Marcio (1)
 

; BRAGA, Raquel T. (2)
 

 

(1) Profissão, titulação, instituição de origem, e-mail; (2) Profissão, titulação, instituição de origem, e-mail 

ÁREA TEMÁTICA:  

RESUMO 

Línguas oficiais: português e inglês. 
Word para Windows (.doc ou .docx). Página tamanho A4, todas as margens com 2,5cm. As 
páginas não devem ser numeradas. 
Título principal em maiúsculas, Arial 14, negrito, centralizado, espaçamento: 6 pontos depois. 
Nome dos autores em Arial 12, negrito, centralizado, espaçamento: 6 pontos depois. Dados 
sobre os autores contendo função, local de origem e e-mail em Arial 10, centralizado, 
espaçamento: 6 pontos depois.  
‘Área temática’ em maiúsculas, Arial 12 negrito, parágrafo justificado, espaçamento: 6 pontos 
depois. 
‘Resumo’ em maiúsculas, Arial 12 negrito parágrafo justificado, espaçamento: 6 pontos depois. 
Corpo do texto Arial 11 normal, espaço entre linhas simples. Parágrafo justificado. 
Espaçamento entre parágrafos: 6 pontos depois. 
As referências devem ser feitas no Sistema e Harvard (Autor-Ano). As citações que excederem 
3 linhas deverão ser destacadas do texto, em Arial 10, com recuo esquerdo de 4cm. 
Extensão: Limite mínimo de duas e máximo de três páginas. 
Os resumos deverão ser enviados até a o dia 24 de abril para o e-mail: grupo.hclb@gmail.com  

EXPANDED FORMAT OF ABSTRACTS 

SILVA, Marcio (1); BRAGA, Raquel T. (2) 

(1) Occupation, title, institutional affiliation, e-mail; (2) Occupation, title, institutional affiliation, e-mail. 

THEMATIC AREA: 

ABSTRACT 

Official languages: English and Portuguese. 
Word for Windows (.doc or .docx). Page A4, all margins to 2,5cm. The pages should not be 
numbered. 
Main title in capital letters, Arial 14, bold, centered, paragraph spacing: 6 points (6 pt) after. 
Authors name in Arial 12, bold, centered, paragraph spacing: 6 pt after. Details about the 
authors containing their function, place of origin and e-mail in Arial 10, centered, paragraph 
spacing: 6 pt after. 
'Thematic area' in capital letters, Arial 12, bold, paragraph alignment: justify. Paragraph spacing: 
6 pt after. 
'Summary' in capital letters, Arial 12, bold, paragraph alignment: justify. Paragraph spacing: 6 pt 
after. 
The Body of the Text in Arial 11, line spacing: single, paragraph alignment: justify, paragraph 
spacing: 6 pt after. 
References should be made in the Harvard System (Author-Year). Quotations that exceed 3 
lines should be highlighted in the text in Arial 10, with left indentation of 4cm. 
Extension: minimum of two and maximum of three pages. 
Abstracts should be submitted no later than April 24th to the e-mail: grupo.hclb@gmail.com 

 

 


