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Resumo
Este template auxiliá-lo-á a formatar o resumo do Poster.
Todo o texto, incluindo os títulos acima, deve ser em Times New Roman.
No resumo e nas palavras-chave deve ser usado o tamanho 12, com alinhamento à esquerda,
espaçamento 1,5 entre linhas, 6 pts depois do parágrafo. O resumo não deve conter
abreviaturas, siglas, citações ou notas de rodapé.
Os posters devem ser escritos na língua de comunicação, sendo que o resumo/abstract, até
1000 caracteres, deve ser escrito na língua de comunicação e em inglês.
As palavras-chave também devem ser redigidas nas duas línguas.
Palavras-chave: entre 3 e 5.
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