
 

 
 

 
NORMAS PARA ELABORAÇÃO E ENVIO DE RESUMOS 

 
 
1. A submissão de resumos deverá ser feita até o dia 06/08/2017. Cada inscrição dá 

direito ao envio de dois resumos, desde que o inscrito seja autor ou co-autor dos 

trabalhos. Se a comissão científica julgar necessário, poderá ser solicitada uma cópia 

da carta de aprovação/permissão do comitê de ética em pesquisa, de suas respectivas 

instituições, em caso de trabalhos que envolvam seres vivos. 

2. Os resumos devem ser elaborados no editor de texto Word, tamanho de folha A4, 

alinhamento justificado, com margens de tamanho 2,5 cm (superior e inferior) e 3,0 cm 

(esquerda e direita), usando fonte Times New Roman, em letras maiúsculas e 

minúsculas, tamanho 12, espaçamento simples, normal. 

3. O texto deve ser escrito em língua portuguesa, de forma clara e objetiva com limite 

mínimo de 1500 e máximo de 2500 caracteres (com espaços), contendo de forma 

contínua: introdução e objetivo, materiais e métodos, resultados e/ou conclusões. 

• Título e informações sobre os autores não estão dentro dos caracteres do resumo. 

• Trabalhos de Revisão e/ou nas áreas de Educação e Extensão podem ter essa 

sequência dispensada, em função do tipo de trabalho desenvolvido, como relato de 

experiência, etc, sendo analisados e discutidos entres os membros da comissão 

científica do congresso e os autores. 

• As palavras-chave (máximo de 5) devem estar abaixo do resumo. 

 

  

 



 

 
 

4. Os Títulos dos trabalhos devem ser claros, concisos, e elaborados usando Fonte 

Times New Roman 12, em letras maiúsculas. Logo abaixo do título do trabalho devem 

ser escritos os nomes dos autores, segundo o exemplo: Martins, F. H.; Souza, C.O.. O 

nome do orientador deve ser escrito por último e o nome do apresentador do trabalho 

deve ser escrito em negrito e sublinhado no resumo e no painel.  

5. Os trabalhos poderão versar sobre qualquer tema relativo às áreas da Biomedicina e 

da Saúde. As áreas temáticas para submissão dos trabalhos são: 

• Anatomia e Embriologia 

• Biologia Celular e Histologia 

• Bioquímica e Biotecnologia 

• Farmacologia 

• Fisiologia 

• Genética e Biologia Molecular 

• Imunologia 

• Microbiologia 

• Parasitologia 

• Patologia 

• Revisão 

6.  As informações contidas nos resumos são de inteira responsabilidade dos autores. 

7. Os resumos recebidos fora do período estabelecido ou com informações 

inadequadas às propostas do Congresso NÃO SERÃO ACEITOS. 

8.  Não colocar fotos, tabelas ou qualquer tipo de ilustração no resumo. 

9.  Os autores inscritos, serão notificados dos resultados da análise dos resumos via e-

mail. 

10. Todos os trabalhos enviados e aceitos deverão, OBRIGATORIAMENTE, ser 

apresentados sob a forma de painel, EXCETO os trabalhos escolhidos para 

apresentação oral. Sendo vetada a apresentação em dupla ou por dois congressistas 

diferentes no mesmo trabalho. 

11. Os resumos serão analisados pela Comissão Científica composta por professores 

e/ou pesquisadores do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de 

Londrina, UEL, indicados pela Comissão Organizadora. Compete a eles o direito de  

 



 

 
 

 

selecionar, avaliar e corrigir os trabalhos a serem apresentados, recusando aqueles 

que não estiverem de acordo com as normas do Congresso, aqui especificadas. 

12. Atenção: 

1. Os resumos com pontuação abaixo de 5 NÃO SERÃO ACEITOS. 

2. Os resumos serão avaliados pela Comissão Científica e caso seja necessário 

correções das normas, o candidato terá apenas uma chance para corrigí-los. Em 

caso de persistência dos erros, o resumo não será aceito. 

3. Não será devolvido o valor de inscrição daqueles cujos trabalhos não foram aceitos. 

4. Dentre os resumos enviados serão escolhidos três para apresentação oral (de até 15 

minutos), dentro das duas categorias: graduação e pós-graduação. As apresentações 

devem ser montadas em Power point e enviadas para a comissão organizadora até um 

dia antes da apresentação, ou seja, 05 de outubro. Os alunos serão avaliados por uma 

banca de 3 professores, tendo 5 minutos de arguição, que ao final resultará uma 

pontuação que delimitará os primeiros lugares. 

5. Os resultados das apresentações e a Cerimônia de Premiação ocorrerão durante a 

solenidade de Encerramento do 7º Congresso Paranaense de Ciências Biomédicas, ou 

seja, 06 de outubro. É indispensável à presença dos participantes concorrentes aos 

prêmios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PAINEL 

1. O pôster deverá ser estruturado de acordo com as regras do resumo. 

2. Tamanho do pôster: Largura: 90 cm até 100 cm; Altura: de 90 cm até 120 cm (no 

máximo). 

3. É necessário que o apresentador do trabalho enviado esteja inscrito no Congresso, 

podendo este ser autor ou co-autor. 

4. O nome do apresentador deve ser escrito em negrito e sublinhado no pôster e é 

necessário que este permaneça junto ao pôster, durante todo o período de exposição, 

para responder às questões dos interessados e dos avaliadores. Não é permitida a 

indicação de dois apresentadores no mesmo pôster. 

5. É obrigatório que o título do trabalho no pôster seja IDÊNTICO ao título do resumo 

submetido ao evento.  

6. O pôster será submetido à avaliação de uma Comissão Científica referente à área de 

escolha do autor. 

7. O horário para fixação dos painéis no local determinado será das 12:30 às 14h no 

dia 05 de outubro de 2017. A sessão de painéis acontecerá das 18:00 às 20:00h, na 

quinta feira, dia 05 de outubro de 2017. 

8. A Comissão Científica Avaliadora para apresentação de painéis será constituída por 

professores e/ou pesquisadores dos departamentos do Centro de Ciências Biológicas 



 

 
 

da Universidade Estadual de Londrina, UEL, indicados pela Comissão Organizadora. 

Cada painel será avaliado por 2 (dois) ou 3 (três) avaliadores, conforme a área 

temática. 

9. Membros da Comissão Organizadora e Apoios poderão enviar trabalhos e participar 

das apresentações de painéis, porém, não concorrerão aos prêmios, a fim de se 

assegurar a total imparcialidade de julgamento. 

10. Os trabalhos de Revisão não serão escolhidos para apresentação oral ou 

concorrerão aos prêmios. 

11. O material a ser apresentado no painel durante o evento deve ser 

substancialmente semelhante àquele descrito no resumo. O título, os autores e o 

conteúdo científico devem ser idênticos aos do resumo aprovado. 

 

O NÃO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DESCRITAS ANTERIORMENTE, 

ACARRETARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DO PÓSTER, OU SEJA, NÃO SERÁ 

EMITIDO CERTIFICADO REFERENTE À APRESENTAÇÃO DO TRABALHO. 


