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RESUMO 

Inserir texto corrido do resumo (mínimo 200 palavras e no máximo 400 palavras, times New Roman 

12, sem negrito, alinhamento justificado, espaçamento simples). No resumo deve conter uma breve 

introdução, a metodologia da pesquisa, resultados e discussões e a conclusão. Inserir texto corrido do 

resumo (mínimo 200 palavras e no máximo 400 palavras, times New Roman 12, sem negrito, 

alinhamento justificado, espaçamento simples). No resumo deve conter uma breve introdução, a 

metodologia da pesquisa, resultados e discussões e a conclusão. Inserir texto corrido do resumo 

(mínimo 200 palavras e no máximo 400 palavras, times New Roman 12, sem negrito, alinhamento 

justificado, espaçamento simples). No resumo deve conter uma breve introdução, a metodologia da 

pesquisa, resultados e discussões e a conclusão. Inserir texto corrido do resumo (mínimo 200 palavras 

e no máximo 400 palavras, times New Roman 12, sem negrito, alinhamento justificado, espaçamento 

simples). No resumo deve conter uma breve introdução, a metodologia da pesquisa, resultados e 

discussões e a conclusão. Inserir texto corrido do resumo (mínimo 200 palavras e no máximo 400 

palavras, times New Roman 12, sem negrito, alinhamento justificado, espaçamento simples). No 

resumo deve conter uma breve introdução, a metodologia da pesquisa, resultados e discussões e a 

conclusão. Inserir texto corrido do resumo (mínimo 200 palavras e no máximo 400 palavras, times 

New Roman 12, sem negrito, alinhamento justificado, espaçamento simples). No resumo deve conter 

uma breve introdução, a metodologia da pesquisa, resultados e discussões e a conclusão. Inserir texto 

corrido do resumo (mínimo 200 palavras e no máximo 400 palavras, times New Roman 12, sem 

negrito, alinhamento justificado, espaçamento simples). No resumo deve conter uma breve introdução, 

a metodologia da pesquisa, resultados e discussões e a conclusão. Inserir texto corrido do resumo 

(mínimo 200 palavras e no máximo 400 palavras, times New Roman 12, sem negrito, alinhamento 

justificado, espaçamento simples). No resumo deve conter uma breve introdução, a metodologia da 

pesquisa, resultados e discussões e a conclusão. Inserir texto corrido do resumo (mínimo 200 palavras 

e no máximo 400 palavras, times New Roman 12, sem negrito, alinhamento justificado, espaçamento 

simples). No resumo deve conter uma breve introdução, a metodologia da pesquisa, resultados e 

discussões e a conclusão.  

 

Palavras-chave: Palavra-chave 1; Palavra-chave 2; Palavra-chave 3. 


