
 

 1 

Título1 

 
Clarice LISPECTOR2 

Machado de Assis 3 

Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, Salto, SP 

 

 

RESUMO 

 
Elemento obrigatório, constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas, 

fornecendo uma visão rápida e clara do conteúdo do estudo. Escrever sobre a 

problemática, a metodologia, os resultados e as conclusões do trabalho. O texto deverá 

conter no mínimo 250 e no máximo 500 palavras. Não deve conter citações. Deve ser 

redigido em parágrafo único, espaçamento simples e sem recuo na primeira linha. 

Seguido das palavras representativas do conteúdo do estudo, isto é, palavras-chave, em 

número de três a cinco, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Palavra-1; Palavra-2; Palavra-3; Palavra-4; Palavra-5. 

 

 

Texto do Trabalho 

 

Cras condimentum risus iaculis felis elementum convallis. Sed a dolor sed elit 

laoreet convallis. Integer ante metus, adipiscing vel dignissim a, hendrerit eu arcu. 

Vestibulum eget felis libero, nec lacinia purus. Aliquam imperdiet blandit magna id 

commodo. Mauris scelerisque ornare lacus, lacinia tincidunt risus condimentum non. 

Cras vitae ipsum libero. Integer metus libero, blandit quis vehicula sed, dapibus nec 

lacus. Donec consequat purus et purus consequat tempus. Duis quis consectetur nibh. 

As citações de mais de 3 linhas devem ser digitadas em corpo 11, com 

espaçamento simples entre as linhas e destacadas do texto por margem 

esquerda maior que a do parágrafo; as citações de até três linhas 

devem integrar o corpo do texto e ser assinaladas entre aspas. 

Informar (VIEIRA, 2005, p.79). Verificar norma ABNT para citações. 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed id velit porttitor mi 

suscipit vestibulum et vitae massa. Cras condimentum risus iaculis felis elementum 

convallis. Sed a dolor sed elit laoreet convallis. Integer ante metus, adipiscing vel 

dignissim a, hendrerit eu arcu.. Mauris scelerisque ornare lacus, lacinia tincidunt risus 
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condimentum non. Cras vitae ipsum libero. Integer metus libero, blandit quis vehicula 

sed, dapibus nec lacus. Donec consequat purus et purus consequat tempus. Duis quis 

consectetur nibh. 
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