
 

NORMAS GERAIS PARA A APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS NO VII 
SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÕES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - PPGEEB/CEPAE/UFG 
 

NORMAS PARA O RESUMO SIMPLES (8ª TURMA – 2019.2) 
 
Digitado em Word, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples, parágrafo 
único e justificado, margens superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm. 
Máximo de 300 palavras. 
Deverá atender à seguinte composição: 
a. Título do trabalho: todo em maiúsculas e em negrito, centralizado. 
b. Identificação: à direita e em diferentes linhas, nomes do orientando e do/a orientador/a, 
seguidos das siglas do Programa e da Instituição e dos endereços eletrônicos. 
c. Texto: apresentação do problema de pesquisa, objeto de investigação, objetivos, marco 
teórico, metodologia e resultados esperados. 
d. Palavras-chave: três ou quatro palavras com iniciais minúsculas e separadas por ponto. 
 
NORMAS PARA O RESUMO EXPANDIDO (7ª TURMA – 2019.1) 
 
Digitados em Word, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 entrelinhas, 
justificado, margens superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2cm. 
Deverá atender à seguinte composição: 
a. Título do trabalho: todo em maiúsculas e em negrito, centralizado. 
b. Identificação: à direita e em diferentes linhas, nomes do orientando e do/a orientador/a, 
seguidos das siglas do Programa e da Instituição e dos endereços eletrônicos. 
c. Texto: com mínimo de quatro e máximo de cinco páginas, deverá contemplar introdução, 
com apresentação do problema de pesquisa, objeto de investigação, objetivos, 
fundamentação teórica, metodologia, resultados e considerações sobre o produto 
educacional, fruto da pesquisa científica. Poderá ser subdividido em seções. 
d. Palavras-chave: entre três e cinco palavras, com iniciais minúsculas e separadas por 
ponto. 
e. Referências: de acordo com as normas mais atualizadas da ABNT. 
  
OBSERVAÇÕES: 
1. Os resumos (SIMPLES e EXPANDIDO) deverão ser enviados pelos orientadores e 
orientadoras, até o dia 20/04/2020, para o e-mail seminarioppgeeb2020@gmail.com 
2. Para cada tipo de resumo, deverá ser especificado no assunto do e-mail: RESUMO 
SIMPLES ou RESUMO EXPANDIDO. 
3. O(a) mestrando(a) deverá realizar sua inscrição por meio de formulário a ser 
disponibilizado posteriormente.  
4. A revisão ortográfica e estrutural do texto é de total responsabilidade do(a) autor(a) e 
do(a) orientador(a). O(a) orientador(a) será responsável também pela avaliação e aprovação 
do resumo (simples ou expandido), antes do envio para o e-mail do seminário.  


