
 

 

 V COLÓQUIO NACIONAL E I INTERNACIONAL DE PESQUISAS EM AGRONEGÓCIOS 

Universidade Federal de Santa Maria – Campus Palmeira das Missões | 2022 

 V COLÓQUIO NACIONAL E I INTERNACIONAL DE 

PESQUISAS EM AGRONEGÓCIOS 

 

 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO 
 (O título do trabalho deve estar centralizado, conter no máximo 130 caracteres e apresentar as letras 

maiúsculas, respeitando-se, porém, a obrigatoriedade em casos específicos. A fonte deve ser Times 

New Roman, negrito e tamanho 14, com alinhamento centralizado) 

Nome Sobrenome1 

Nome Sobrenome2 

Nome Sobrenome3 

Nome Sobrenome4 

Nome Sobrenome⁵ 

Obs: O resumo expandido deve conter, até 5 (incluindo as referências);  

O arquivo deve ser encaminhado em formato PDF. 
 

Resumo: 
O resumo deverá ser escrito em português, fonte Times New Roman, corpo 12, espaçamento simples, 

alinhamento justificado, com no máximo de 250 palavras, sem parágrafo e sem citações bibliográficas. 

Deverá apresentar uma introdução, o objetivo do trabalho, a metodologia adotada, os processos 

avaliativos e as considerações finais. 

 

Palavras-chave: Palavra-chave; Palavra-chave; Palavra-chave. 
(Identificação de até três expressões ou palavras que sintetizem o objeto do trabalho, separados por vírgula). 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Os resumos expandidos devem ser escritos no formato de página A4, margens de 3 cm, fonte 

Times New Roman, corpo 12, espaçamento entrelinhas de 1,5, texto contendo o máximo de 5 

páginas, incluindo as referências bibliográficas. 

Citações com até 3 linhas devem ser incorporadas ao texto entre aspas, com indicação da página. 

Citações acima de 3 linhas devem estar com recuo de 4 cm, corpo 10, com indicação de autores 

e página ao final de acordo com as regras da ABNT. 

  O corpo do texto deve ser dividido em Introdução, Objetivos, Procedimentos metodológicos, 

Resultados, discussão e análises, Considerações finais e Referências, todos alinhados à 

esquerda, corpo 12, negrito, separados do texto anterior por espaço 1,5 e do texto posterior por 

um toque.  

 
1 Nome Sobrenome, Universidade Instituição, E-mail@e-mail.com 
2 Nome do(s) autor(es), Filiação e E-mails individuais.  
3 Nome do(s) autor(es), Filiação e E-mails individuais. 
4 Nome do(s) autor(es), Filiação e E-mails individuais. 

⁵ Nome do(s) autor(es), Filiação e E-mails individuais. 
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 A introdução deverá justificar a importância/relevância do trabalho e 

contextualizar a situação-problema.  

  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste item devem ser descritos, de forma objetiva, sobre como o trabalho foi realizado, tais 

como: i) técnicas de coleta de dados, procedimentos de análise e/ou modalidade de pesquisa.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste espaço devem ser apresentados os resultados obtidos pela pesquisa e as reflexões 

decorrentes junto a bibliografia disponível.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nessa seção do trabalho é necessário demonstrar se os objetivos propostos foram alcançados, e 

as considerações finais da sua pesquisa.  

 

REFERÊNCIAS  

 

As referências devem estar de acordo com as normas da ABNT. Deverão ser elencados somente 

os trabalhos citados ao longo do resumo. Só devem compor as referências às fontes que tenham 

sido efetivamente citadas ao longo do texto. 

 

 


