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ser redigido na língua portuguesa e apresentar uma breve introdução para nortear o tema              
do trabalho. A seguir devem ser incluídos os objetivos do mesmo, a metodologia, os              
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início e término), como foi realizado (equipamentos usados, forma de realização, etc…)            
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aceite e no dia do evento, sendo avaliados: o tema, sua relevância, o conteúdo,              
ortografia, contribuições e domínio. Após aprovado, o trabalho estará apto a ser            
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