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II International Meeting of Biosciences and
Physiopathology

Normas para Submissão de Resumos, Confecção e Apresentação de
Pôster
1. INSCRIÇÃO NO EVENTO, SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO DE RESUMO
●

O envio de Resumo deverá ser realizado até o dia 10 de agosto de 2015. Esse prazo NÃO será
prorrogado. Resumos submetidos após a data final serão automaticamente recusados.

●

Para a submissão do resumo, é necessário que ao menos um dos autores esteja inscrito no
evento, sendo que a inscrição deve anteceder à submissão do resumo.

●

Serão aceitos até DOIS Resumos por inscrito no evento.

●

Os Resumos serão avaliados pela Comissão Científica do Evento, devendo ser elaborados de
acordo com o modelo disponibilizado e encaminhados para a comissão Científica pelo e-mail
simposiopbf@gmail.com.

●

Por ocasião da submissão do resumo, o autor responsável deverá informar:
Assunto: título do trabalho.
Corpo do e-mail: nome e CPF de todos os co-autores com respectivos vínculos institucionais e
endereços eletrônicos.

 O resumo deve ser enviado como anexo, nos formatos.doc ou .docx
●

O autor responsável pela submissão receberá a confirmação da inscrição e, posteriormente,
informações sobre a aceitação ou não do Resumo submetido, bem como sobre a data e horário
da apresentação no caso de aceite, por meio correio eletrônico.

●

Não serão aceitos resumos incompletos ou provisórios.

●

No momento da submissão do Resumo, todos os autores automaticamente estarão autorizando
a publicação dos mesmos no livro de Anais do VI Simpósio de Biociências Aplicadas à
Farmácia e II International Meeting of Biociences and Physiopathology, sem fazerem jus a
qualquer remuneração por direito autoral.

●

A Comissão Científica é soberana no que diz respeito a avaliar, selecionar, aceitar ou recusar os
resumos.

2. RESUMOS
 O conteúdo do resumo deverá enquadrar-se em uma das opções a seguir:
 Trabalhos originais (clínico-laboratoriais ou experimentais)
 Relatos de casos
 Revisões Sistematizadas
●

Os resumos deverão ser redigidos em língua portuguesa, espanhola ou inglesa, segundo as
normas vigentes de correção gramatical e ortográfica. Não haverá revisão do texto dos resumos
por parte da Comissão Científica, portanto, estes serão publicados integralmente sem alterações
gramaticais e ortográficas.

● Normas gerais para elaboração dos resumos





Os resumos deverão conter no máximo 300 palavras (corpo do texto);
Usar Fonte Arial 10 com espaçamento simples;
Os resumos deverão conter Introdução, Objetivo, Material e Métodos, Resultados, Conclusão;
As normas éticas vigentes para pesquisas com seres humanos e animais devem ser
rigorosamente respeitadas em todos os tipos de resumos a serem submetidos. Em decorrência
disso, deverá ser informado, claramente, no corpo do texto, o número do parecer do Comitê
Permanente de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (COPEP) ou Comissão de Ética no uso
de Animais (CEUA);

 O órgão (s) financiador (es) devem ser obrigatoriamente citados logo após o término do Resumo.
 Não são permitidas figuras ou tabelas, citações bibliográficas, referências ou abreviações pouco
usuais no corpo do texto.

 Serão avaliados pela Comissão Científica somente contribuições científicas originais e
enquadradas no escopo do Simpósio, não sendo permitida a submissão de trabalhos já
apresentados em outros Eventos;


O conteúdo dos resumos é TOTAL responsabilidade dos autores.

 ATENÇÃO AUTORES – Conferir minuciosamente o resumo antes do envio final para evitar
erros!

 Cabe ao autor responsável pela submissão assinalar a área temática do resumo. Entretanto, a
comissão científica poderá remanejá-lo para outra área caso julgue adequado.
 Áreas temáticas do evento:











Microbiologia
Parasitologia
Fisiologia
Patologia
Farmacologia
Citologia Clínica
Hematologia Clínica e Imunohematologia
Bioquímica Clínica
Imunologia
Epidemiologia

 Morfologia
 Toxicologia
 Saúde Pública e Vigilância em Saúde e Ambiental

 A Comissão Científica previamente não aceitará:
Resumos cujo conteúdo não aborde tema relacionado ao escopo do Simpósio;
Resumos com relato de caso de pequeno impacto epidemiológico ou de interesse metodológico.

 Todos os resumos aceitos serão apresentados em forma de pôster.
3. NORMAS PARA A CONFECÇÃO DO PÔSTER
 Download do modelo de pôster.
 Tamanho do pôster: 0,90 m largura x 1,20 m comprimento. Seguir modelo disponibilizado pela
comissão organizadora;
 Língua: poderá ser escrito em português, espanhol ou Inglês, devendo ser autoexplicativo e legível
numa distância mínima de 2 m. Sugere-se o uso da fonte Arial tamanho 20 ou superior;
 Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas, gráficos e esquemas;
 O pôster deverá obrigatoriamente conter:
- título idêntico ao do resumo submetido;
-nomes completos e endereço (departamento/instituição/e-mail) do autor para correspondência;
-Corpo do texto: Introdução, objetivos, material e métodos, resultados, conclusões e referências
bibliográficas;
- informar o órgão financiador, se houver.
 Apresentação: o pôster deverá ser afixado no dia, local e horário a ser indicado pela comissão
organizadora (via email) e ser retirado logo após a finalização da apresentação;
 Os pôsteres não retirados conforme previsto, serão retirados e descartados pela Comissão
Organizadora;
 Durante a apresentação é necessária a presença constante de, no mínimo, um dos autores junto ao
pôster para atender ao público interessado e fazer a sua integração com os demais autores da
sessão;
 Cada inscrito poderá apresentar até 2 (dois) pôsteres;
 Será fornecido um único certificado de apresentação contendo o nome do autor principal e dos
coautores do trabalho.

