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RESUMO
(O resumo é obrigatório, devendo ser construído a partir de frases concisas e objetivas, não
devendo ultrapassar o total de 250 (duzentas e cinquenta) palavras. O resumo deve conter os
pontos relevantes da pesquisa, expostos de maneira sequencial, e não por meio de simples
enumeração de tópicos. O resumo deve conter o objetivo do trabalho, a metodologia, os
principais resultados e conclusão. O resumo não deve conter citações, fórmulas, diagramas,
quadros, símbolos e figuras afins. O texto do resumo não possui parágrafo, e, por isso, deve
ser iniciado rente à margem esquerda, com letra Times, fonte 12 e espaçamento simples.)
Palavras-chave: incluir pelo menos 3 palavras

1. Introdução

Desenvolver em forma de texto corrido, sem divisão por capítulos, apenas por
numeração atentando para a seguinte sequencia: 1. Introdução (Contextualização, Justificativa
do tema, Problema de Pesquisa, Objetivos, Material e Métodos e Metodologia utilizada);

2. Desenvolvimento Teórico
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x. Considerações finais
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