
 

INSTRUÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO 
RESUMO EXPANDIDO 

1. RESUMO EXPANDIDO 

1.1 Instruções para a elaboração do Resumo Expandido 

Poderão ser submetidos manuscritos nos idiomas português e inglês. 

• Título/Title: Deve ser objetivo, conciso e informativo. Observe que o título 
deve ser apresentado em português e inglês (para manuscritos submetidos 
em inglês colocar o título em inglês e, em seguida, em português; 
apresentar somente o resumo em inglês). 

• Autores: O resumo expandido pode ter no máximo seis autores. Cada autor 
deve ser identificado pelo seu vínculo institucional, bem como deve ser 
identificada a cidade e o país de origem. O primeiro autor do manuscrito 
deve indicar também o e-mail pessoal ou institucional.  

• Corpo do texto: totalizar entre 800 e 1000 palavras (sem incluir o resumo, 
agradecimentos e referências) e ser inserido no templete disponível, com 
alinhamento justificado, no formato estruturado: Resumo/Palavras-chave; 
Abstract/Keywords; Introdução; Métodos; Resultados e Discussão; 
Conclusão; Referências. 

• Resumo: O resumo deverá ter entre 150 a 250 palavras e ser escrito em 
único parágrafo, contendo objetivos, métodos, resultados e conclusão. No 
corpo do resumo, não serão aceitas referências.          

• Palavras-chave: Inserir de três a cinco palavras-chave; ordenadas em ordem 
alfabética e separadas por ponto e vírgula. 



 

• Introdução: Texto justificando o problema estudado de forma clara e 
contextualizado com a literatura. O último parágrafo deve conter o objetivo 
geral do trabalho realizado. 

• Materiais e métodos: Recomendamos que seja concisa, clara, de modo que 
o leitor entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados.  

• Resultados e discussão: Deve conter os dados obtidos, que podem ser 
apresentados, também, na forma de tabelas e/ou figuras. A discussão dos 
resultados deve estar baseada e comparada com a literatura utilizada em 
outros trabalhos científicos, indicando sua relevância, vantagens e possíveis 
limitações. Atenção: Tabelas e Figuras devem ser confeccionadas de forma 
a apresentar qualidade necessária à boa reprodução. Para figuras 
recomendamos resolução de 300 dpi e tamanho máximo de 10x10cm. 
Devem ser inseridas no texto do resumo expandido e numeradas com 
algarismos arábicos. Nas Tabelas (sem negrito), o título deve ficar acima e 
nas Figuras (sem negrito), o título deve ficar abaixo. É recomendável evitar 
a apresentação dos mesmos dados na forma de Figuras e Tabelas.  

• Conclusão: Deve ser elaborada em frases curtas, sem comentários 
adicionais e alinhada com o título, os objetivos e os resultados.  

• Agradecimentos: Deve ser dirigido àqueles que contribuíram de maneira 
relevante à elaboração do trabalho. Obrigatório para trabalhos financiados 
com recursos de agências de fomento. 

• Referências: Devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto, 
em ordem alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. A ordem dos itens 
em cada referência deve obedecer às normas vigentes da American 
Psychological Association – APA (7ª edição). A revisão ortográfica e 
gramatical do trabalho deverá ser feita antes da submissão e será de 
responsabilidade dos autores. 

  



 

2. ÁREAS TEMÁTICAS: 

a) Tecnologia e Aprendizagem 
b) Aprendizagem ao Longo da Vida 
c) Saúde e Envelhecimento Saudável 
d) Métodos e Práticas Educativas 
e) Relato de Experiências Educativas para 50+ 

2.2 Após a submissão do resumo, não haverá possibilidade de alterações no texto. 
Durante a avaliação do resumo pela Comissão Científica poderá haver mudanças 
de área caso seja considerado pertinente. 

3. RESULTADOS 

3.1 Os resultados dos trabalhos aprovados serão publicados em Livro de Atas, com 
ISBN no prazo de 60 a 90 dias da data do evento online. 

3.2 Os trabalhos serão considerados “aprovados”, "aprovados se corrigidos" ou 
“não aprovados”. 

3.3 Após a decisão da Comissão Científica, não caberá recurso por parte do autor. 

4. LIVRO DE ATAS DO EVENTO 

4.1 O valor da Taxa de Publicação na categoria Resumo Expandido é de R$300,00 
/ €60 

4.1.1 Somente será publicado no Livro de Atas o trabalho que: 

a) for aprovado pela Comissão Científica; 
b) mediante pagamento de Taxa de Publicação por trabalho aprovado. 



 

4.2 A Taxa de Publicação por trabalho aprovado garante: Publicação do resumo no 
Livro de Atas com ISBN (International Standard Book Number/ Padrão 
Internacional de Numeração de Livro); Certificação Internacional de Resumo 
Aprovado e Certificado Internacional de Publicação no Livro de Atas, no qual 
constará: nome do trabalho, nome de todos os autores e dados do evento. 

4.4 O pagamento da Taxa de Publicação dos resumos deverá ser realizado por 
trabalho aprovado e após a divulgação do parecer da Comissão Avaliadora, estando 
o autor ciente de que o pagamento da taxa deverá ocorrer em até 10 dias após o 
evento. O Certificado de Resumo Aprovado e de publicação no Livro de Atas será 
enviado em até 30 dias após o encerramento do evento. 

5. CRONOGRAMA DE SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

5.1 Os prazos de entrega seguem o seguinte cronograma: 

• Abertura para submissão de trabalhos: 19/09/2022 
• Prazo final para submissão dos Trabalhos: 31/10/2022 
• Divulgação do resultado da avaliação dos trabalhos: 14/11/2022 
• Prazo para envio da versão final dos trabalhos: 25/11/2022 

6. CONCORDÂNCIA 

Todos os congressistas que encaminharem seus resumos estarão de acordo com as 
regras de submissão e apresentação descritas neste documento. 


