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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE RESUMOS 

Especial atenção ao item 6 
 

INSTRUÇÕES GERAIS: 
 

Leia atentamente todas as instruções antes de elaborar o resumo 
 
1) Todo o resumo deverá ser digitado em aplicativo que seja compatível com Microsoft Word, 
seguindo RIGOROSAMENTE as seguintes especificações citadas abaixo (veja também 
o modelo de resumo). 
 
2) Configuração da página: 

• Configurar a página para folha A4 (21,0 x 29,7 cm); 

• Não ultrapassar o espaço delimitado pelas margens: 
• direita - configurar para 2,0 cm;  
• esquerda - configurar para 3,0 cm;  
• margens, superior e inferior, medindo 3,0 cm cada;  
• o espaçamento entre linhas a ser utilizado, será simples. 

 
3) O título deverá ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12, LETRA MAIÚS-
CULA, em negrito e centralizado. 
 
4) Nomes dos autores: 

• virão após o título, com apenas um espaçamento (Enter);  
• deverão ser escritos os nomes completos dos autores, em fonte Times New Roman, 

tamanho 10, com somente a letra inicial Maiúscula e o restante minúsculo, devendo 
vir o nome, seguido de sobrenome(s).  O nome do orientador deverá ser o último. 
(NÃO USAR negrito, itálico ou sublinhado). 

• Os cargos ou ocupações que os responsáveis pelo trabalho exercem dentro da 
Universidade, deverão ser indicados pela legenda abaixo, a qual deverá ser indicada 
no final do resumo, após as palavras-chave, usando fonte Times New Roman, 
tamanho 8 (NÃO USAR negrito, itálico ou sublinhado): 
1 - Acadêmico(a) do curso de __________  
2 - Orientador(a) 

 
5) O resumo do trabalho (formato justificado) iniciará após dois espaçamentos da 
especificação do Centro/Câmpus e deverá ser feito de modo a contemplar os itens: introdução, 
objetivo, material e método, resultados e conclusão, em parágrafo único, contendo entre 
duzentas e trezentas palavras. Deverá ser usada a fonte Times New Roman, tamanho 10. 
(NÃO USAR negrito, itálico ou sublinhado, exceto nomes científicos). 
 
 
 
 



 

6) Palavras-chave (três): serão indicadas no final do resumo, usando fonte Times New 
Roman, tamanho 8 (NÃO USAR negrito, itálico ou sublinhado). 
 
7) Fonte Financiadora (quando houver) deverá ser indicada no final do resumo, usando fonte 
Times New Roman, tamanho 10, em letra maiúscula, abaixo da legenda dos nomes dos 
autores. Será precedido pela palavra “Apoio". Se houver mais de uma fonte financiadora, as 
mesmas deverão vir separadas por barra (/) - (NÃO USAR negrito, itálico ou sublinhado). 
 
8) Haverá reprodução dos resumos para o CD-ROM do Encontro de Iniciação Científica da 
UFMS. 
 
9) Não serão publicados os resumos que não estiverem dentro das normas especificadas. 
 
10) Erros de ortografia e uso inadequado do nosso idioma são de inteira 
responsabilidade dos autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
MODELO DE RESUMO 

 
 
Código área: “ver tabela na última página” 

 
                                                              

AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE GRÃOS DE PÓLEN COLETADOS POR 
ABELHAS MELIPONÍNEAS DA ESPÉCIE TETRAGONISCA ANGUSTULA (JATAÍ) 

DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
 

Emílio Cardoso Costa1,  Maurício Estevão Barbosa2. 
Departamento de Morfologia - CCBS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 
 
Varicocele é uma tortuosidade e dilatação anormal das veias testiculares, no interior do funículo espermático, 
dificultando o retorno venoso, o qual levará a uma disfunção testicular, incluindo alteração hormonal, hipóxia 
secundária à estase venosa e elevação da temperatura testicular, resultando no declínio da espermatogênese, 
através da deterioração progressiva das células germinativas e redução da qualidade do sêmen na maioria dos 
pacientes. O objetivo deste estudo foi relacionar parâmetros da análise de rotina de sêmen e o complexo de 
DNA-proteína anormal em portadores e não-portadores de varicocele. Foram estudadas amostras de sêmen de 21 
indivíduos portadores de varicocele e 42 não-portadores, analisando-se o volume(ml), viscosidade(simples 
observação), pH, concentração de espermatozóides(espermatozóides/ml, contados na câmara de Neubauer, após 
diluição 1:40 de solução salina 0,9% e formaldeído 2%), células vivas(porcentagem de espermatozóides vivos, 
após coloração com eosina e nigrosina), morfologia(porcentagem de espermatozóides normais e anormais em 
100 células, após coloração com solução de Wright) e patologia do complexo DNA-proteína(porcentagem de 
espermatozóides metacromáticos - espermatozóides com a patologia - e não metacromáticos, em 200 células 
após o uso método da metacromasia induzida). O método estatístico de análise de variança foi aplicado para 
todos os parâmetros, comparando os dois grupos, observando-se: 1) não houve diferença significativa entre os 
dois grupos em relação a análise de volume, viscosidade, pH, concentração de espermatozóides e células vivas 
(P>0,05); 2) verificou-se diferença significativa em relação à morfologia dos espermatozóides - o grupo portador 
de varicocele possui maior quantidade de espermatozóides anormais que o grupo não-portador (P<0,05); 3) 
houve diferença significativa em relação à patologia do complexo DNA-proteína - o grupo portador de 
varicocele, possui maior quantidade de espermatozóides metacromáticos (P<0,001). Conclui-se que a varicocele 
tem grande influência no complexo DNA-proteína de espermatozóides humanos. 
 
Palavras-chave:  1) Varicocele                              2) Complexo DNA-Proteína                              3) Anomalias 
 
1 - Acadêmico do curso de Medicina 
2 - Orientador 
 
Apoio: CNPq/UFMS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÁREAS DE CONHECIMENTO CONFORME PADRÃO DO CNPq 
 

 
A) CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
A-1  Matemática 
A-2  Probalidade Estatística 
A-3  Ciência da Computação 
A-4  Astronomia 
A-5  Física 
A-6  Química 
A-7  Geociências 
A-8  Oceanografia 
 
B) CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
B-1  Biologia Geral 
B-2  Genética 
B-3  Botânica 
B-4  Zoologia 
B-5  Ecologia 
B-6  Morfologia 
B-7  Fisiologia 
B-8  Bioquímica 
B-9  Biofísica 
B-10  Farmacologia 
B-11  Imunologia 
B-12  Microbiologia 
B-13  Parasitologia 
 
C) ENGENHARIAS 
C-1  Engenharia Civil 
C-2  Engenharia de Minas 
C-3 Engenharia de Materiais e Metalúrgica 
C-4  Engenharia Elétrica 
C-5  Engenharia Mecânica 
C-6  Engenharia Química 
C-7  Engenharia Sanitária 
C-8  Engenharia de Produção 
C-9  Engenharia Nuclear 
C-10 Engenharia de Transportes 
C-11 Eng. Naval e Oceânica 
C-12  Eng. Aeroespacial 
C-13  Engenharia Biomédica 
 
D) CIÊNCIAS DA SAÚDE 
D-1 Medicina 
D-2 Odontologia 
D-3 Farmácia  
D-4 Enfermagem 

D-5 Nutrição 
D-6 Saúde Coletiva 
D-7 Fonoaudiologia 
D-8 Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
D-9 Educação Física 
 
E) CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
E-1  Agronomia 
E-2  Recursos Florestais e Eng. Florestal  
E-3  Engenharia Agrícola 
E-4  Zootecnia 
E-5  Medicina Veterinária 
E-6  Recursos Pesqueiros e  Eng. de Pesca 
E-7  Ciência e Tecnologia de Alimentos 
 
F) CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
F-1  Direito  
F-2  Administração 
F-3  Economia 
F-4  Arquitetura e Urbanismo 
F-5  Planejamento Urbano e Regional 
F-6Demografia 
F-7  Ciência da Informação 
F-8  Museologia 
F-9  Comunicação  
F-10  Serviço Social 
F-11  Economia Doméstica 
F-12  Desenho Industrial 
F-12  Turismo 
 
G) CIÊNCIAS HUMANAS  
G-1  Filosofia  
G-2  Sociologia 
G-3  Antropologia 
G-4  Arqueologia 
G-5  História 
G-6  Geografia 
G-7  Psicologia 
G-8  Educação 
G-9  Ciência Política 
G-10  Teologia 
 
H - LINGÜÍSTICA E ARTES 
H-1  Lingüística 
H-2  Letras 
H-3  Artes 

 
 


