
 

 

NORMAS PARA O ENVIO DE RESUMO E ARTIGO 

XXI ENCONTRO NACIONAL DE GRUPOS PET (ENAPET) 

 

O prazo de submissão de resumos e artigos ao XXI ENAPET foi prorrogado até o dia 15 de maio de 

2016, por meio do sistema de inscrição do evento. 

Os resumos serão apresentados no formato Banner e os artigos em comunicação oral.  

Ambos devem manter a seguinte estrutura (modelo nas páginas seguintes): 

I - TÍTULO (LETRAS MAIÚSCULAS, NEGRITO E CENTRALIZADO);  

II -  Nome dos autores e identificação - Instituição e e-mail (negrito, apenas as iniciais em 

maiúsculas e alinhado à direita);  

Será permito a submissão de apenas um (01) resumo e/ou um (01) artigo como autor principal, com 

até seis (06) coautores.  

Também será permitida a inscrição de apenas um trabalho coletivo por grupo PET com um autor 

principal e até dezoito (18) coautores.  

O resumo deverá ser escrito em formato Word, página retrato papel A4, fonte Times New Roman 

tamanho 12, espaço simples, sem recuo de parágrafo, margens esquerda, direita e inferior 2,0 cm, 

superior 3cm, e nas normas vigentes da ABNT. Extensão obrigatória de 1 página.  

 O artigo deverá ser escrito em formato Word, página retrato papel A4, fonte Times New Roman 

tamanho 12, espaço 1,5, com recuo de parágrafo de 2 cm, margens esquerda, direita e inferior 2,0 cm, 

superior 3cm, e nas normas vigentes da ABNT. Extensão obrigatória de 6 páginas.  

O texto completo do artigo deverá conter a seguinte estrutura metodológica: Resumo (5 a 10 linhas), 

Palavras-chave (até cinco); Introdução, contendo o objeto, objetivo e procedimentos 

metodológicos; Desenvolvimento, enfocando fundamentação teórica, análise e discussão de 

resultados; Considerações Finais; Referências. 

Os subtítulos deverão ser escritos em negrito, primeira letra em maiúscula e as demais com letra 

minúscula, alinhados à esquerda e não numerados.  

As ilustrações, citações e referências também devem estar conforme as normas vigentes da ABNT.  

 

 

  


