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Resumo. Este documento apresenta instruções para a preparação e submissão de resumos para o Mercofrio 2020 –
Congresso Internacional de Ar Condicionado, Refrigeração, Aquecimento e Ventilação. Por favor, lembre-se das seguintes diretrizes: a) digite o corpo do texto em uma única coluna; b) utilize no máximo 1 página tamanho A4 (21 x
29,7 cm) para resumos simples, com margem de 2 cm em todos os lados do texto (não inclua molduras ou números de
página); c) para resumos estendidos deverão ser usadas de 2 à 4 páginas conforme letra "b"; d) o autor deverá escolher uma das áreas do Congresso, conforme consta no site do Congresso na página da ASBRAV e deverá colocar, conforme acima, a Letra e o Número da área, e seu respectivo nome; e) A Comissão Acadêmica poderá alterar a área escolhida; f) use a fonte Times New Roman tamanho 10 pt com os cabeçalhos em letra normal e o texto em itálico; g)
sempre use espaçamento simples e alinhamento justificado; h)não utilize figuras e tabelas no resumo simples, e no máximo uma figura ou tabela por folha no resumo estendido; i) hifenize o documento na menor zona possível.
O resumo poderá ser preparado em português, espanhol ou inglês. Uma cópia do resumo em formato .pdf compactado em um arquivo com o nome do primeiro autor (autor.zip) deverá ser submetida à Comissão Organizadora conforme instruções encontradas em www.asbrav.org.br/mercofrio2020. O aceite da versão final será dado após avaliação
do mesmo pela Comissão Científica.
Serão aceitos para revisão trabalhos remetidos diretamente sem resumo, obedecendo o template disponível no site
do Congresso.
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