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O Mercofrio 2020 aceitará Resumos Expandidos. Elabore seu resumo expandido no Word, em página A4, fonte
Times New Roman 10. Assegure-se que o documento completo, com inserção de figuras, imagens, fórmulas, ilustrações, gráficos ou tabelas, se for o caso, tenha um mínimo de 2 (duas) e um máximo de 4 (quatro) páginas (mesmo não
tendo alcançado o limite máximo de caracteres).
Os trabalhos deverão apresentar rigor teórico-metodológico e atender as normas abaixo:
A) Possuir de 8 mil a 21 mil caracteres
B) Ser digitado em página formato A4 (210 x 297mm), com margens iguais à este documento, margens laterais 2
cm e superior/inferior com 2,5 cm, com espaçamento simples, com uma linha entre parágrafos sem recuo;
C) Resumos com tabelas, gráficos, fotos, imagens de qualquer gênero ou de fórmulas matemáticas e químicas deverão ser perfeitamente legíveis;
D) Para facilitar o processo de inscrição, o texto deverá ser previamente digitado em word, com a ordem a seguir.
Os trabalhos deverão apresentar os itens abaixo, aceitando-se algumas modificações exigidas pelo conteúdo.
1. Introdução – Deve ser breve e justificar o problema estudado de forma clara, utilizando-se revisão de literatura.
2. Objetivos - Colocar os objetivos do trabalho realizado.
3. Metodologia – Deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo que o leitor entenda e possa reproduzir os
procedimentos utilizados. Deve conter as referências da metodologia de estudo e/ou análises laboratoriais empregadas e
contemplar as exigências dos preceitos éticos do estudo.
4. Resultados e Discussão – Deve conter os dados obtidos e deve estar baseada e comparada com a literatura utilizada no trabalho de pesquisa, indicando sua relevância, vantagens e possíveis limitações. Serão aceitos resumos com tabelas, gráficos e fotos.
5. Conclusões – Deverá ser elaborada com o verbo no presente do indicativo, sem comentários adicionais e com
base nos Objetivos e Resultados do Resumo Expandido.
6. Palavras-chave – Inclua de três a cinco expressões relacionadas ao tema do trabalho, separadas por ponto e vírgula.
7. Agradecimentos – Item opcional destinado a informar agências financiadoras, instituições apoiadoras e colaboradores.
8. Referências bibliográficas – deverá ser listada apenas a bibliografia citada no texto, em ordem alfabética e de
acordo com as normas da ABNT.
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