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TÍTULO DO TRABALHO EM LETRAS MAIÚSCULAS, NEGRITO, FONTE 

TIMES NEW ROMAN 12, CENTRALIZADO, ESPAÇAMENTO ENTRE 

LINHAS SIMPLES, NA COR PRETA E SEM PONTO FINAL. DEIXAR UMA 

LINHA EM BRANCO APÓS O TÍTULO 

 
Autor

1
; Autor

2
; Demais autores

3
 

Nome e Sobrenomes; Fonte Times New Roman, Tamanho 10, centralizado e espaçamento simples entre 

linhas. Deixar uma linha após os nomes dos autores. 

 

1. Nome do aluno e modalidade da bolsa PIBIC/UNITINS, PIBITI/UNITINS ou Voluntário 

PIVIC/UNITINS, nome do curso e instituição. E-mail: charlesdarwin@unitins.br. Escrever em fonte 

Times New Roman, tamanho 10, alinhamento justificado e espaçamento simples entre linhas. 

2. Orientador e Professor da Universidade Estadual do Tocantins/UNITINS. E-mail: 

ayrtonsenna@unitins.br. Escrever em fonte Times New Roman, tamanho 10, alinhamento justificado e 

espaçamento simples entre linhas. 

3. Professor da Universidade Federal do Tocantins/UFT ou Acadêmico do curso de Ciências Sociais da 

Universidade Estadual do Tocantins/UNITINS ou Profissão e Nome da Instituição. E-mail: 

machadoassis@unitins.br. Escrever em fonte Times New Roman, tamanho 10, alinhamento justificado e 

espaçamento simples entre linhas.  

Deixar duas linhas em branco após as informações dos autores. 

 

 

O resumo deve ser redigido em português, no editor de texto Word (Doc ou Docx) em 

parágrafo único, sem recuo. O texto deve conter entre 300 a 400 palavras, justificado, 

usando a fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples entre linhas, 

margens esquerda e superior 3 cm e direita e inferior 2 cm. O corpo do resumo deve ser 

apresentado no formato estruturado, sendo que os itens da estrutura devem estar 

destacados em negrito, sem entrada de parágrafo ou linhas em branco, contemplando: 

Introdução: Informar, de forma sucinta, o contexto em que o trabalho se insere, os 

aspectos teóricos, sintetizando a problemática estudada e a relevância científica da 

pesquisa. Objetivo: Deve ser explicitado claramente. Material e métodos: Destacar os 

procedimentos metodológicos adotados com informações sobre a área de estudo, 

instrumentos/materiais e procedimentos utilizados na coleta e análise dos dados. 

Resultados e Discussão: Destacar os resultados mais relevantes obtidos para os 

objetivos pretendidos. Conclusão: Descrever a conclusão com base nos resultados, 

relacionando-os aos objetivos da pesquisa. O texto não deve conter tabelas, gráficos, 

figuras, referências bibliográficas e subtítulos e evitar o uso de abreviações não 

consagradas e de acrônimos.  

Deixar uma linha entre o resumo e as palavras-chave. 
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Palavras-chave: Milho; Barroco colonial; Tocantins. Inserir 3 (três) palavras-chave, 

apresentadas em ordem alfabética, separadas por ponto e vírgula e com ponto final após 

o último termo. Deve ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12, sem 

negrito e alinhamento justificado e na cor preta.  

Deixar uma linha entre o resumo e as palavras-chave. 

 

Fonte de financiamento: Governo do Estado do Tocantins/Universidade Estadual do 

Tocantins (UNITINS). Deve ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12, 

sem negrito e alinhamento justificado e na cor preta. Caso não haja excluir item. 

 

O resumo dever ser enviado para o e-mail da coordenação do PIBIC/PIBITI/PIVIC: 

pibic@unitins.br 

 

Ao enviar o e-mail, por gentileza, inserir os seguintes dados: 

 

 Assunto: Relatório Final e Resumo Jornada 2017-2018 

 

 Nome do arquivo:  

Resumo_nome do aluno_área_do_conhecimento. 

Exemplo:  Resumo_AyrtonSenna_Humanas 

 

 

 

EXEMPLO DE RESUMO ABAIXO: 

 

 

 

 

* Resumo retirado dos Anais do IX Congresso Brasileiro de Epidemiologia.  

Autoria: Érico Felden Pereira
1
 Fernando Mazzilli Louzada

2
  

1. Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC; 

2. Universidade Federal do Paraná – UFPR. E-mail: ericofelden@gmaill.com 
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SONO E SONOLÊNCIA NA SALA DE AULA EM ADOLESCENTES DE 

DIFERENTES CLASSES SOCIAIS* 

 
Charles Darwin

1
; Ayrton Senna

2
; Machado de Assis

3
 

 
1. Bolsista PIBIC/UNITINS, aluno do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Tocantins, 

Unitins. E-mail: charlesdarwin@unitins.br 

2. Orientador e Professor da Universidade Estadual do Tocantins, Unitins. E-mail: 

ayrtonsenna@unitins.br 

3. Professor da Universidade Federal do Tocantins/UFT. E-mail: machadoassis@unitins.br 

 

 

Introdução: adolescentes apresentam modificações na expressão do ciclo vigília/sono e 

aumento da sonolência diurna excessiva. A literatura especializada é restrita em análises 

de variáveis relacionadas ao sono de acordo com indicadores sociais. Objetivos: 

investigar as prevalências de baixa duração do sono e de sonolência na sala de aula em 

adolescentes de diferentes classes sociais. Método (ou Metodologia): estudo de cunho 

epidemiológico, com 1126 estudantes do ensino médio do município de Santa Maria – 

RS. A duração do sono foi avaliada considerando os horários de dormir e acordar; a 

sonolência na sala de aula por meio da frequência de sono em sala de aula e as classes 

sociais pela classificação da ABEP considerando classe alta (grupos A1, A2, B1 e B2), 

média (grupo C) e baixa (grupos D e E). Razões de prevalências foram calculadas. 

Resultados e Discussão: a prevalência de baixa duração do sono (oito ou menos horas 

de sono) no grupo investigado foi de 54,8%. Ainda, 27,1% apresentaram sonolência na 

sala de aula sempre ou frequentemente. As prevalências de baixa duração do sono foram 

superiores nas classes mais altas (p=0,024), sendo esta prevalência 1,50 (IC95%: 1,07-

2,11) vez maior na classe alta com relação à classe baixa. As prevalências de sonolência 

na sala de aula também foram superiores nas classes mais altas, sendo esta prevalência 

1,90 (IC05%: 1,06-3,39) vez maior na classe alta com relação à classe baixa. 

Conclusão: as classes mais altas apresentaram maiores prevalências de baixa duração 

do sono e de sonolência na sala de aula. Assim, medidas em educação do sono, bem 

como recomendações de duração ideal de sono devem considerar também aspectos 

sociais dos adolescentes. 

 

Palavras-chave: adolescentes; distúrbio do sono; sonolência excessiva. 

 

Fonte de financiamento: Governo do Estado do Tocantins/Universidade Estadual do 

Tocantins (UNITINS). A título de exemplo. 
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