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Área temática: Grande área do projeto 

 

Título do plano de trabalho 

 

Autor/a, Autor/a, Autor/a, Autor/a, Autor/a 

 

Aqui deve ser apresentado um resumo simples do trabalho, redigido em português, com o 
corpo do texto corrido, margens superior e esquerda com 3 cm, margens inferior e direita 
com 2 cm, tamanho A4 do papel. Os nomes científicos (i. e. gênero, espécie) deverão ser 
grafados, invariavelmente, em itálico. Quando couber, utilizar nome de autores e datas para 
os componentes taxonômicos (gênero e espécie) no título e apontar as principais categorias 
taxonômicas entre parênteses [exemplo: Biologia populacional de Grapsus grapsus 
Linnaeus, 1758 (Decapoda: Grapsoidea) no Arquipélago de São Pedro e São Paulo]. 
Ademais, os nomes de autores de táxons são dispensáveis no corpo do resumo, mas 
poderão ser incluídos quando o(s) autor(es) julgar necessário, na apresentação da SEMIC. 

 

Palavras-chave: Palavra, Palavra, Palavra, Palavra, Palavra. 

Agência financiadora: Fonte de financiamento do plano de trabalho. 

 

 

  

Comentado [TFR1]:  

A área temática deve ser a mesma inclusa 
pelo/a orientador/a, no ato da submissão 

do "Plano de trabalho do/a aluno/a". A 

apresentação desse item deve está centralizada, 

sem negrito, com fonte Arial, tamanho 11, sem 

caixa alta, espaçamento simples e sem 

entrelinhas. O/a discente deve incluir como área 

temática, uma das listadas a seguir: Ciências ...

Comentado [TFR2]:  

O título deve ser o mesmo incluso pelo/a 

orientador/a, no ato da submissão do “Plano de 

trabalho do/a aluno/a”. A apresentação 

desse item deve está centralizada, com negrito, 

com fonte Arial, tamanho 13, sem caixa alta, 

espaçamento simples e sem entrelinhas. 
 

Comentado [TFR3]:  

O resumo pode ter o mínimo de 2 (dois) e o 

máximo de 5 (cinco) autores e precisa 

considerar a seguinte ordem: Autor/a 1 – nome 

completo do/a aluno/a vinculado/a ao “Plano 

de trabalho do/a aluno/a”; Autor/a 2 – nome 

completo do/a orientador/a vinculado ao plano; 
Autor/a 3 – nome completo do/a co-orientador/a ...

Comentado [TFR4]:  

O resumo deve ser apresentado em texto corrido 

e sem parágrafos, contendo no mínimo de 250 

(duzentas e cinquenta) e no máximo de 500 

(quinhentas) palavras, considerando aspectos 

tais como: contextualização, apresentação do 

objetivo do “Plano de trabalho do aluno/a”, 
metodologia utilizada, e principais resultados ...

Comentado [TFR5]:  

As palavras-chave devem ser de no mínimo 3 

(três) e no máximo 5 (cinco), considerando os 

pontos chave contidos no plano de trabalho. A 

apresentação desse item deve estar justificada, 

sem negrito, separado por vírgula, com fonte 
Arial, tamanho 11, sem caixa alta, espaçamento 

simples e sem entrelinhas. ...

Comentado [TFR6]:  

A agência financiadora deve ser a mesma para a 

qual o/a bolsista foi cadastrado. A apresentação 
desse item deve estar justificada, sem negrito, 

com fonte Arial, tamanho 11, sem caixa alta, 

espaçamento simples e sem entrelinhas. O/a 
discente deve incluir como agência financiadora, 

uma das listadas a seguir: Bolsista IC PIBIC – ...


