
 

 
 

 

GUIA PARA ELABORAÇÃO DE RESUMO EXPANDIDO 
 

O resumo expandido deverá ser redigido em português, preparado no programa Microsoft Word para 

texto e tabelas (versão 97 ou superior). Não deverá ser convertido em PDF devendo ser enviado para 

a comissão em formato correspondente ao word (.doc). 

Serão aceitos trabalhos com no mínimo duas e no máximo quatro páginas, escritos em papel tamanho 

A4 (210 mm x 297 mm), com margens de 3 cm na borda superior e esquerda e 2,0 cm na borda inferior 

e direita, O parágrafo deve ter abertura de 1,5 cm do alinhamento esquerdo e 0 cm, antes e depois. O 

espaço entre linhas de 1,5 e fonte Times New Roman ou Arial 12.  

O texto deve ser escrito corrido, justificado, com separação apenas entre os itens (Título; Autores; 

“Introdução”; “Materiais e Métodos”; “Resultados, Análise e Discussão” ou “Desenvolvimento”; 

“Conclusões” ou “Considerações Finais”; e “Referências”).  

O TÍTULO do trabalho deve ser escrito em letras maiúsculas, em negrito e centralizado na página. Pular 

uma linha e inserir os autores. Os nomes dos autores devem ser escritos com primeira letra maiúscula e 

demais letras minúsculas, sem abreviações, centralizados na página e separados por vírgula. Os nomes 

do(s) autor(es) nutricionista(s) ou do(s) autor(es) orientador(es) graduado(s) em outra profissão 

deverão ser sublinhados.  

Os nomes das instituições devem ser redigidos logo abaixo dos autores, em letras minúsculas, tamanho 

da fonte 10, justificado, com números sobrescritos correspondentes aos autores antes da instituição.  

Indicar o endereço eletrônico e físico do autor responsável pela submissão do resumo expandido.  

Os títulos “INTRODUÇÃO”, “MATERIAIS E MÉTODOS”, “RESULTADOS, ANÁLISES E 

DISCUSSÃO” ou “DESENVOLVIMENTO”, “CONCLUSÕES” ou “CONSIDERAÇÕES FINAIS” e 

“REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS” devem ser escritos em letra maiúscula, em negrito e alinhados à 

esquerda da página. Os nomes científicos ou palavras em outra língua deverão ser grafados em itálico.  

As citações no texto, as Referências Bibliográficas e o uso de tabelas, gráficos ou figuras devem ser 

feitas de acordo com as regras da ABNT. 


