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MODELO DO RESUMO PARA APRESENTAÇÃO CIENTÍFICA   

TÍTULO Deve vir em negrito, centralizado, fonte 

Arial, tamanho 12 e em caixa alta, com, no 

máximo, 20 palavras, em caixa alta. 

AUTORES  Para cada autor, deverá ser preenchida 

uma linha abaixo, com nome, e-mail, 

cidade, estado e instituição, começando 

pelo autor principal. 

O limite máximo é de 1(um) autor 

principal e 5 (cinco) coautores. 

Verifique antes de efetuar o envio se a 

ordem está correta. 

Os nomes dos autores devem ser 

colocados na sequência: autor principal, 

coautores e orientador(es).  

ESTRUTURA DO RESUMO  

Máximo de 250 palavras 

Introdução: o autor deverá apresentar o 

assunto. 

Objetivo: apresentar o objetivo geral do 

estudo. 

Metodologia: descrever os 

procedimentos empregados para a 

realização da pesquisa, local, amostra, 

tratamento estatístico, entre outros 

aspectos que o autor considerar 

necessário. 

Resultados: destacar os principais 

resultados obtidos no estudo. 

Conclusão: apresentar a resposta ao 

objetivo da pesquisa. 

Modalidades de trabalhos:  

Pesquisa: Introdução, Objetivo, 

Metodologia, Resultados, Conclusões. 

Relato de caso: Introdução, Objetivo, 

Relato do caso, Conclusão. 

Revisão da literatura: Introdução, 

Objetivo, Desenvolvimento, 

Considerações finais. 

 

 



 

1. MODELO PESQUISA 

Título: xxxxxxx 

Autores: xxxxx1; xxxxxx2; xxxxxx2; xxxxxx3; xxxxxx3; xxxxx4;xxxxx5;xxxxx6 

1. Função; instituição; cidade, estado, e-mail. (autor principal).  

2. Função; instituição; cidade, estado, e-mail ( co-autor) 

3. Função; instituição; cidade, estado, e-mail  

4. Função; instituição; cidade, estado, e-mail  

5. Função; instituição; cidade, estado, e-mail  

 6. Função; instituição; cidade, estado, e-mail  (Orientador).  

 

INTRODUÇÃO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

OBJETIVO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx METODOLOGIA 

RESULTADOS: xxxxxxxxxxxxxx CONCLUSÃO: xxxxxxxxxxx.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Antropometria; Variação anatômica; Antropologia forense. 

(Máximo de 4 palavras-chave). 

 

 

2. MODELO RELATO DE CASO  

Título: xxxxxxx 

Autores: xxxxx1; xxxxxx2; xxxxxx2; xxxxxx3; xxxxxx3; xxxxx4;xxxxx5;xxxxx6 

1. Função; instituição; cidade, estado, e-mail. (autor principal).  

2. Função; instituição; cidade, estado, e-mail ( co-autor) 

3. Função; instituição; cidade, estado, e-mail  

4. Função; instituição; cidade, estado, e-mail  

5. Função; instituição; cidade, estado, e-mail  

 6. Função; instituição; cidade, estado, e-mail  (Orientador).  

 

INTRODUÇÃO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

OBJETIVO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RELATO DE CASO 

CONCLUSÃO: xxxxxxxxxxx.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Antropometria; Variação anatômica; Antropologia forense. 

(Máximo de 4 palavras-chave). 

  



 

3. MODELO REVISÃO DE LITERATURA  

Título: xxxxxxx 

Autores: xxxxx1; xxxxxx2; xxxxxx2; xxxxxx3; xxxxxx3; xxxxx4;xxxxx5;xxxxx6 

1. Função; instituição; cidade, estado, e-mail. (autor principal).  

2. Função; instituição; cidade, estado, e-mail ( co-autor) 

3. Função; instituição; cidade, estado, e-mail  

4. Função; instituição; cidade, estado, e-mail  

5. Função; instituição; cidade, estado, e-mail  

 6. Função; instituição; cidade, estado, e-mail  (Orientador).  

 

 

INTRODUÇÃO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

OBJETIVO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DESENVOLVIMENTO 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: xxxxxxxxxxx.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Antropometria; Variação anatômica; Antropologia forense. 

(Máximo de 4 palavras-chave).  

 

 

 

 

 


