
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS PARA APRESENTAÇÃO NA  

XI JOUNI  

Resumo: É a apresentação condensada dos pontos relevantes de um texto e deverá conter os 
seguintes itens O que deve conter no resumo:  

1º INTRODUÇÃO: Expõe o tema do artigo, relacionando-o à revisão da literatura realizada. É a 
etapa em que se contextualiza o tema, processa-se um encadeamento de ideias. Portanto, o 
tema é situado em relação à literatura. Outro aspecto importante dessa etapa é a 
possibilidade de se justificar o tema escolhido, bem como apresentar os objetivos do trabalho.  

2º OBJETIVO: A definição dos objetivos determina a onde o pesquisador quer chegar com a 
realização do trabalho de pesquisa.  

3º METODOLOGIA: Apresenta-se uma descrição precisa e detalhada dos métodos, materiais, 
técnicas e equipamentos utilizados no estudo. É fundamental que fique claro ao leitor a real 
possibilidade de reprodução dos passos que conduziram o autor aos resultados. A maneira de 
proporcionar ao leitor um adequado entendimento dos detalhes do trabalho é dar-lhe 
primeiro uma noção geral do todo. Não se esqueça de que a metodologia pode ser 
interpretada como um conjunto de métodos e técnicas utilizados para a condução da pesquisa 
e deve ser apresentada na sequência cronológica em que o trabalho foi construído.  

4º RESULTADOS: Apresentam os dados encontrados durante o desenvolvimento do trabalho. 
Podem ser descritos e/ou ilustrados com quadros, tabelas, gráficos, entre outros recursos.  

5º CONCLUSÕES: Nessa etapa, são destacados os resultados obtidos no estudo ou pesquisa. 
Deve ser breve, podendo incluir recomendações ou sugestões para outras pesquisas na área. 
Conclua fundamentado em evidências. Mostre que sua conclusão corrobora conclusões mais 
amplas  

6º PALAVRAS CHAVES: Inserir 5 (cinco) palavras chaves.  

Formatação:  

1) O resumo deve ser digitado em processador de texto Word salvar o arquivo na 
extensão.doc.  

2) Fonte: Times New Roman, Corpo 12  

3) Espaçamento das linhas: Parágrafo simples  

4) Alinhamento: Justificado.  

5) Quantidade de palavras: 200 a 250 palavras  

6) Listar todos os autores e suas respectivas filiações. Ex José João da Silva, fisioterapeuta e 
especializando em acupuntura da xxxxxxxxxxxxxxxxxx (turma de acupuntura do IPGU)  

SUBMISSÃO:  

Os trabalhos devem ser encaminhados para jouni@portalunisaude.com.br  

assunto: submissão de resumo XI JOUNI – IPGU  

Apenas serão aceito trabalhos dos alunos devidamente inscritos. 


