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RESUMO 

DICAS: O Resumo do Projeto deve ser redigido pelo próprio autor ou autores de 

forma concisa e objetiva. Deve ser o suficiente para que o leitor tenha uma ideia 

geral sobre o projeto. - Deve apresentar de forma sintética o conteúdo do relatório 

do projeto. O Resumo do Projeto por si só deve ser capaz de responder às 

seguintes questões: Porque você realizou o projeto? (Objetivos ou Questões 

identificadas). O que foi realizado por você no projeto? (Procedimentos e Métodos 

Adotados): não detalhe os materiais utilizados, concentre-se em descrever 

procedimentos realizados. Quais foram os resultados alcançados? (Observações ou 

dados pertinentes que permitiram você chegar a sua conclusão). Os seus objetivos 

foram alcançados? (Conclusões). Exclua qualquer nome de mentores, orientadores 

ou supervisores   e instituições do trabalho. O texto do resumo pode ser redigido em 

parágrafos múltiplos ou em parágrafo único, contanto que o mesmo seja sintético e 

respeite o limite MÁXIMO de 2000 carácteres (250 a 350 palavras). Concentre-se 

apenas na pesquisa do ano corrente, quando se trata de um projeto de continuação. 

O conteúdo do resumo não deve incluir desenhos, diagramas ou tabelas. Use o 

verbo no passado para descrever as ações realizadas. Use uma linguagem científica 

adequada. Corrija ortografia, gramática, pontuação e concordância.  

Palavras-Chave: são termos que representam o assunto tratado, ressaltando as 

ideias principais do projeto. 
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