
 
 
 
EDITAL 001 – CONGRESSO CIENTÍFICO  

 
NORMAS DE FORMATAÇÃO E ENVIO DOS RESUMOS 
 
Todos os congressistas que tenham realizado suas inscrições no congresso científico do PRÉ-
COINCISA OLINE dentro do prazo previsto no edital, até 30/04/2020, poderão enviar seus resumos 
devidamente inscritos. Os mesmos dvem seguir todas as normas de formatação abaixo descritas; 
 

1. O corpo do resumo deverá conter 2500 caracteres (contando com os espaços) e o resumo 
deve ser escrito em um único parágrafo. 
 

2. O trabalho deve ser estruturado em: Introdução, Objetivo, Métodos, Resultados, Conclusão 
e Palavras-chave, nesta ordem e estas seções devem estar identificadas (digitadas) no 
corpo do resumo com caixa alta e negrito; 

 

3.  Os resultados devem ser expostos de forma clara e as conclusões devem ser baseadas nos 
dados apresentados. Não serão aceitos resumos que constarem nos resultados e conclusões 
termos como “os resultados e conclusões serão apresentados e discutidos na apresentação”; 
 

4. Referências não devem ser incluídas no corpo do texto; 
 

5. As abreviaturas devem ser colocadas entre parênteses, após a primeira citação da palavra 
completa e serão aceitas apenas duas abreviaturas diferentes em cada tema; 

 

6. O layout da página deverá estar em orientação de retrato e seguir as medidas: margem 
superior – 3cm, esquerda – 3cm, inferior – 2cm e direita – 2cm;   

 

7. Não será possível a inclusão de tabela e imagem no corpo do texto do trabalho; 
 

8. O título deverá estar em caixa alta, em negrito, na fonte Times New Roman, tamanho 12 e 
centralizado; 

 

9. Os autores devem estar descritos na forma completa de seu nome, fonte Times New Roman, 
tamanho 12, justificado, sendo que o primeiro autor será o autor responsável. Abaixo 
deverá conter, em ordem de numeração, os autores com as informações pertinentes como: 
Graduação, titulação, universidade (abreviação) e cidade.  
 

10. Em um parágrafo logo abaixo da descrição dos autores, anterior ao corpo do texto do 
resumo, deverá ainda constar o e-mail do autor responsável, para correspondência;  

 

11. O corpo do texto deverá estar em fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento 
simples e justificado;  
 

12. Inserir as Palavras-chave que estejam no MESH e ou DECs; 
 

13. Os resumos enviados para a comissão deverão estar em formato WORD. Só serão aceitos 
arquivos que estiverem no modelo padrão disponibilizado no site; 

 

14. Todos os resumos serão publicados em anais na revista internacional - Journal of Human 
Growth and Development (JHGD), vinculada a USP. 

 
Atenciosamente. 
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