
Instruções e modelo para os resumos 

O resumo a ser elaborado pelos estudantes pode ter dois formatos: (i) a descrição 

da sua linha de pesquisa (para aqueles que ainda não iniciaram seu trabalho com as 

formigas ou estão começando) ou (ii) projetos concluídos ou em andamento. Ou seja, 

trata-se de uma breve apresentação sobre temas e projetos nos quais você trabalhou, 

trabalha ou trabalhará em relação às formigas.  

O resumo não tem o mesmo objetivo e estrutura de resumos convencionais de 

eventos científicos, mas é uma forma dos estudantes se apresentarem pessoalmente e 

cientificamente como mirmecólogos. Na segunda página deste arquivo são 

disponibilizadas as normas de formatação dos resumos. O título pode ser geral caso você 

não tenha um projeto próprio ainda ou sobre seu projeto, se for o caso. Os autores são, 

além de você, seu orientador e os colegas de laboratório que também atuam no(s) 

projeto(s) que você desenvolve. 

Os resumos serão apresentados de forma oral (5 min) durante o curso para que 

todos os participantes tenham a oportunidade de se conhecer e conhecer um pouco mais 

sobre as diferentes áreas de pesquisa em Mirmecologia no Brasil. Solicitamos que as 

apresentações sejam bastante ilustrativas destacando sucintamente o tema central de seus 

projetos, a sua experiência com formigas e o laboratório ou grupo de pesquisa ao qual 

você está vinculado. Não é necessário incluir metodologia e nem resultados de projetos, 

artigos ou similares. 

Instruções: 

Prazo máximo para envio: 29.10.2018 

Os resumos devem ser enviados para o e-mail: formigasdobrasil@gmail.com 

 

Modelo: Para facilitar a formatação dos resumos sugerimos que o modelo abaixo 

seja seguido pelos estudantes.

mailto:formigasdobrasil@gmail.com


TÍTULO COM NO MÁXIMO 20 PALAVRAS 

 

X.X. SOBRENOME1,2, Y.Y. SOBRENOME1, Z.Z. SOBRENOME3 

 

1. Nome do laboratório, Departamento de xxxlogia/Instituto de xxxlogia, Universidade 

Universidade (SIGLA), R. ou Av. Nome, nº00, CEP 00000-000 – Cidade, UF, Brasil, e-

mail: nome@gmail.com. 

2. Programa de Pós-graduação em xxxlogia ou Graduação em xxxlogia, Universidade 

Universidade, Cidade, UF, Brasil. 

3. Empresa Empresa Ltda.,  R. ou Av. Nome, nº00, CEP 00000-000 – Cidade, UF, Brasil. 

 

Escreva o título em negrito e caixa alta (exceto nomes científicos que devem ser 

escritos em negrito e itálico) com no máximo 20 palavras. Em seguida as identificações 

dos autores em caixa alta e suas respectivas afiliações. O resumo deve se referir à sua 

linha de pesquisa ou projetos concluídos ou em andamento. Este resumo deve ser escrito 

de forma corrida e na língua portuguesa. O texto pode conter até 200 palavras. A fonte do 

texto deve ser Times New Roman com tamanho 12. O espaçamento entre as linhas deve 

ser simples e o alinhamento do texto justificado no documento inteiro. Após o texto deve 

ser indicada a agência de financiamento entre parênteses, quando houver. (AG. 

FOMENTO) 
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