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TÍTULO NEGRITO, FONTE TIMES NEW ROMAN 14, 

CENTRALIZADO 
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Este é o modelo de formatação a ser utilizado no texto do resumo expandido para 

publicação dos trabalhos apresentados e submetidos ao II Congresso Mundial SESC RJ “Essa 

Escola Chamada Vida”. Dimensão de 1000 a 1500 palavras em fonte Times New Roman 

tamanho 12, normal, espaço 1,5 entre linhas e duplo na entrada no corpo do texto, justificado. 

O resumo deve sintetizar para o/a leitor/a o tema em questão, a proposta apresentada, os 

procedimentos e encadeamentos do percurso e as considerações finais. Deve-se evitar frases 

longas e não se recorrer a citações (somente referências/ano indicadas nas referências 

bibliográficas) ou uso de qualquer tipo de ilustração (gráfico, tabela, fórmulas). 

Palavras-chave: de 3 a 5 palavras-chave; Times New Roman 12; normal e justificado; letras 

minúsculas; separadas por ponto e vírgula; espaçamento simples entre linhas e dupla entre 

parágrafos. 
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SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito: subtítulo sem negrito. Cidade: Editora, 

Ano. 

SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito. Cidade: Editora, Ano. 

OBS: Referências de internet devem seguir as normas da ABNT. 


