
IMPORTANTE: O texto do Resumo será publicado no site do evento científico SEMIC 
PUCPR, por isto sua redação deve ser bem revisada e será de responsabilidade do 
professor orientador, não sendo possível nenhum tipo de alteração após a postagem. 
Lembre-se, também, que a má estruturação pode influenciar diretamente na avaliação do 
trabalho. 

TÍTULO DO TRABALHO  

 

NOME COMPLETO – Aluno de Graduação  
ESCOLA – Curso de Graduação 

CAMPUS – Aluno de Graduação 
NOME COMPLETO – Colaboradores  

NOME COMPLETO – Orientador 

 
Introdução: O texto do Resumo será publicado no site do evento científico 
SEMIC PUCPR, por isto sua redação deve ser bem revisada e serão de 
responsabilidade do professor orientador. Alguns cuidados devem ser    
tomados:1) a identificação do autor principal deve informar se esse é aluno de 
Graduação; como colaboradores podem constar quaisquer outros  autores como 
alunos de graduação, professores ou outros; 2) é obrigatório destacar os itens 
Introdução, Objetivo, Método, Resultados e Considerações finais como 
apresentado neste modelo; 3) o texto deve corresponder ao conteúdo do pôster 
a ser apresentado na Sessão de Pôster, pois os avaliadores receberão uma 
cópia do Resumo durante o evento; 4) erros ortográficos e gramaticais 
depreciam o trabalho e devem ser evitados; palavras técnico-cientificas devem 
ser escritas em itálico (Ex: Cyperus rotundus) e serão de responsabilidade do 
professor orientador. Objetivos: Obter um texto que transmita sucintamente ao 
leitor, os pontos essenciais do trabalho. Método: O texto deve ser escrito em 
Arial 12, espaço simples, em um único parágrafo sem interrupções. Deve conter 
no mínimo 250 no máximo 500 palavras, excluindo-se o cabeçalho (título, 
autores, curso e escola). Você acha pouco? Este texto tem apenas 300 palavras. 
Uma dica: não fique contando as palavras do texto com o dedo sobre a tela ou 
riscando cada uma no texto impresso; selecione o corpo do texto com o “mouse”, 
clique no item “Ferramentas” da barra de tarefas e em seguida “Contar 
palavras...”. Resumos fora destes padrões serão rejeitados e devolvidos aos 
autores, correndo o risco de não serem publicados. A apresentação clara e 
objetiva é fundamental, pois poucos lerão o artigo de um resumo mal escrito. 
Resultados: Se o trabalho gerou muitos dados, sintetize-os e apresente as 
informações suficientes para elaborar a conclusão. Cuidado com o uso de siglas 
e abreviações não identificadas previamente. Considerações Finais: Trabalhos 
bem escritos são agradáveis de ler e contribuem para a disseminação do 
conhecimento.  Bom trabalho! 

Palavras-chave: Mínimo de 3 e máximo de 5 palavras chave. 


