
ANAIS – SEMANA ACADÊMICA DE AGRONOMIA DA FAG  

DIRETRIZES PARA AUTORES – RESUMO EXPANDIDO 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 O resumo expandido deve ser redigido em português; 

 Deverá possuir Título, Resumo e Palavras-chave em Português; 

 Deverá ter no máximo seis autores; 

 Deverá ser usado obrigatoriamente o modelo disponível no site do curso/evento; 

 

1- NORMAS GRÁFICAS PARA RESUMO EXPANDIDO 

Deve ser escrito considerando um número máximo de 4 páginas no formato Word, 

digitadas em papel A4 (tamanho 21 cm X 29,70 cm), com margens superior de 4 cm, 

esquerda, direita e inferior de 2 cm, paginados, parágrafo justificado com recuo de 1 cm 

na primeira linha, fonte Times New Roman, tamanho 10, espaçamento simples em todo 

o corpo do resumo expandido; 

O resumo, autoria, credenciais dos autores, citações diretas superiores a 3 (três) linhas, 

devem obedecer as normas gráficas para citação do Manual para Elaboração e  

Apresentação de Trabalhos Acadêmicos 2016 – FAG e Dom Bosco e ser formatados 

com espaço entre linhas simples e fonte 8; 

 

2- ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

Título do trabalho: deve constar no topo da página, em letras maiúsculas, centralizado, 

fonte Times New Roman, tamanho 10 e em negrito, não excedendo 3 linhas. Após o 

título, deixar uma linha em branco seguido do restante do trabalho; 

 

Nome dos autores: autor principal seguido de co-autores. (Com nomes escritos por 

extenso e completos. 

Exemplo: João de Abreu Silva, Paula Oliveira Campos, Renata Martins 

Credenciais dos autores: Qualificação do(s) autor(es) e e-mail para contato que deve ser 

incluído no rodapé da página; 

Resumo: deve-se deixar uma linha em branco para iniciar seu conteúdo em único 

parágrafo de no máximo 5 linhas, sem recuo na primeira linha. Deve contemplar 



objetivo do trabalho, material e métodos, resultados e discussão e conclusão. Fonte 

Times New Roman Tamanho 8; 

Palavras-chave: Após o resumo, escrever o termo Palavras-chave em fonte 8, Times 

New Roman. Em seguida listar no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) palavras-

chave, separadas por vírgula. Essas não devem estar presentes no título do trabalho. 

 

3- O TEXTO PRINCIPAL DEVE CONTER: 

1 INTRODUÇÃO/ REFERENCIAL TEÓRICO 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4 CONCLUSÃO / CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5 REFERÊNCIAS 

 

REGRAS PARAS AS REFERÊNCIAS A SEREM UTILIZADAS 

 

Devem observar as regras da ABNT NBR 6023/2018. São apresentadas em ordem 

alfabética, espaço entrelinhas simples, alinhamento esquerdo e letra tamanho 10, 

separadas por uma linha em branco entre cada obra. Atenção: Listar somente as obras 

efetivamente citadas no artigo. 

 

 

EXEMPLOS 

 

Artigos de Periódicos/revistas: 

 

GOMES, R.F.; SILVA, A.G.; ASSIS, R.L.; PIRES, R.P. Efeitos de doses e da época de 

aplicação de nitrogênio nos caracteres agronômicos da cultura do milho sob plantio 

direto. Revista Brasileira Ciência Do Solo, 31:931-938, 2007. 

 

Obra (livro): 

 

MALAVOLTA, E. Manual de nutrição mineral de plantas. Piracicaba – SP: Editora 

Ceres, 2006. 631p. 

 

Dissertações ou teses 

 

LUNELLI I. E. Efeitos de arranjos nutricionais de npk na produtividade de grãos e 

rendimento de óleo da cultura do crambe. 40 f. Dissertação (Programa de Pós 

Graduação em Energia na Agricultura). Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

UNIOESTE. Cascavel, PR., fev. 2011 


