
 

ELABORAÇÃO DE RESUMOS SIMPLES 

 

Todos os resumos simples APROVADOS serão publicados como Anais do 

Evento na Revista Unimontes Científica (RUC), ISSN (eletrônico) - 2236-5257, da 

Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), que tem por finalidade 

contribuir para divulgação, acesso e utilização do conhecimento produzido 

multidisciplinarmente na área da Oncologia.   

Serão aceitos Resumos oriundos de pesquisas de Revisão de Literatura Narrativa, 

Sistemática ou Integrativa; Relato de Caso ou Série de casos clínicos; Relato de 

Experiência; Projetos de ensino, pesquisa e extensão, além de Pesquisa Original 

concluída ou em andamento. 

 

 

TUTORIAL 

 

DEVERÃO SER SUBMETIDOS DOIS ARQUIVOS: 

✓ 1º Arquivo com inclusão dos autores e afiliação: 

✓ 2º Arquivo sem autores e afiliação (para avaliação às cegas da Comissão 

Científica). 

 

Formatação: 

Fonte Times New Roman; tamanho 12.  

Espaçamento entre linhas: 1,5. 

O resumo deverá ser redigido em Português; possuir no mínimo 200 e no máximo 

250 palavras. Não incluir nessa contagem título, palavras-chave, autoria e credenciais dos 

autores. 

 

 

 



Título 

Deverá ser escrito no idioma Português, em negrito; com apenas a letra inicial em 

maiúscula (além de termos específicos ou nomes próprios), contendo até 15 palavras e 

centralizado; deverá ser conciso e informativo. 

Exemplo: 

Avaliação da força muscular de mulheres mastectomizadas participantes do 

projeto de extensão Vida - UNIMONTES 

 

 Autoria  

A autoria deverá conter os nomes completos dos autores. Indicar para cada autor/a 

instituição principal (sobrescrito de forma numérica) a que está afiliado/a. 

Exemplo:  

Claudiana Donato Bauman1; Priscila Bernardina Miranda Soares2; Xxxxxxxxxxx1; 

Xxxxxxxxxx4; Xxxxxxxxxxxxx5; Xxxxxxxxxxxxxx1 

 

Estrutura dos Resumos (corpo do texto – tópicos em negrito) 

➢  Revisão de Literatura Narrativa, Sistemática ou Integrativa: 

➢  Pesquisa Original concluída ou em andamento (inserir o nº do parecer do 

CEP), os mesmos deverão ser estruturados em parágrafo único e justificado, 

contendo as palavras: 

Introdução:  

Objetivo:  

Método: 

Resultado: 

Conclusão (ou Considerações finais):  

 



➢ Para relatos ou série de casos, assim como relatos de experiência deverá ser 

seguido a escrita também em parágrafo único e justificado, mas contendo as 

seguintes palavras também em negrito e primeira letra em maiúscula: 

Introdução: 

Relato ou Série de Caso Clínico: (inserir o nº do parecer do CEP) 

Relato de Experiência: (não é necessária aprovação do CEP) 

Considerações finais:  

 

➢ Para projetos de ensino, pesquisa e extensão deverá ser seguido a escrita 

também em parágrafo único e justificado, mas contendo as seguintes palavras 

também em negrito e primeira letra em maiúscula (inserir o número da Resolução 

institucional que aprova o mesmo). 

Introdução: 

 Projeto de Ensino, Pesquisa ou Extensão:  

 

Palavras-chave (Exemplo): Câncer de mama; Força muscular; Exercício físico. 

 

Credenciais: Relacionar a numeração incluída na autoria - Afiliação (Instituição de 

origem), cidade, estado, país e e-mail do autor e coautores. 

Exemplo:  

1Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES). Montes Claros, MG, Brasil. 

E-mail: claudiana.bauman@unimontes.br  (Autor Responsável para Correspondência) 

1Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES). Montes Claros, MG, Brasil. 

E-mail: Jose.bauman@unimontes.br  

2Centro de Pesquisa em Câncer Oncovida e Associação Presente Padre Tiãozinho. 

Montes Claros-MG, Brasil. E-mail:  priscilamirandasoares@yahoo.com.br  

 

mailto:claudiana.bauman@unimontes.br
mailto:Jose.bauman@unimontes.br
mailto:priscilamirandasoares@yahoo.com.br


Quantidade de autores 

 Serão aceitos 6 autores por Resumo. Estudantes podem participar do trabalho, 

contudo, deverá ser indicada a orientação de um professor/profissional (último autor/a).  

IMPORTANTE: o resumo não deverá conter abreviaturas nem citações. No caso 

de siglas, as mesmas serão aceitas desde que expostas na íntegra na primeira citação 

(casos específicos poderão ser analisados e aprovados pelo avaliador responsável 

(exemplo INCA).  

Introdução: Deverá ser breve e contextualizar a pesquisa. 

Objetivo: Claro, conciso e descrito no tempo verbal infinitivo. 

Método: Deverá conter o tipo de estudo, amostra, variável (se aplicável), 

instrumento(s) e o tipo de análise. 

Resultado/s: Concisos e informativos devem apresentar principais resultados e 

análise final dos dados. 

Conclusão ou Considerações finais: Deverão responder estritamente aos 

objetivos, expressar as considerações sobre as implicações teóricas ou práticas dos 

resultados.  

Palavras-chave (descritores): 

São palavras fundamentais que auxiliam na indexação dos artigos em bases de 

dados nacionais e internacionais. O Resumo deverá conter três a cinco descritores que 

identifiquem o seu conteúdo e deverão ser separados entre si, por ponto e vírgula. O termo 

Palavras-chave deverá ser descrito em minúsculo (somente a primeira letra maiúscula), 

em negrito, seguido de dois pontos. Os descritores devem ser escritos em letras 

minúsculas (somente a primeira letra em maiúscula), seguidos de ponto e vírgula. Para 

identificar os descritores do seu Resumo, deve-se obrigatoriamente consultar a lista de 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS - http://decs.bvs.br), elaborada pela Bireme ou 

do Medical Subject Headings (MeSH - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh) elaborado 

pelo U.S. National Library of Medicine (NLM).  

*Vale lembrar que na contagem das palavras (200 a 250) não deverão ser incluídos 

o título e as palavras-chave, autoria e credenciais. 



 

 

 


