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NORMAS PARA ELABORAÇÃO E ENVIO DOS RESUMOS  

 

1. A submissão dos resumos deverá ser realizada entre 02 de maio e 15 de junho 

de 2019. Cada inscrição dá direito ao envio e apresentação de no máximo um 

(01) resumo, desde que o inscrito seja autor ou coautor do trabalho.  

A) Os resumos deverão ser enviados para o e-mail 

resumos.9cpcb@gmail.com 

B) A caixa de assunto do e-mail deve conter: a área, a natureza do 

trabalho (experimental ou revisão) e o nível de formação do 

apresentador/inscrito. Ex.: IMUNOLOGIA-EXPERIMENTAL GRADUAÇÃO; 

MICROBIOLOGIA-REVISÃO MESTRADO.  

2. O inscrito estará sujeito a solicitação de uma cópia da aprovação/permissão 

do comitê de ética em pesquisa caso a comissão científica julgue necessário. 

3. Os resumos devem ser elaborados do Word, com formatações: folha A4, 

alinhamento justificado, margens (superior e inferior) com 2,5 cm e (direita e 

esquerda) com 3,0 cm, fonte Arial tamanho 12, espaçamento simples e não 

devem conter fotos, tabelas, gráficos ou qualquer tipo de ilustração. 

4. O resumo deve ser escrito em língua portuguesa, de forma clara e objetiva, 

com número mínimo de 1500 e máximo de 2500 caracteres (com espaços – não 

incluso título e informações do autor). 

5. Os resumos deverão conter de forma contínua: introdução e objetivo, materiais 

e métodos, resultados e/ou conclusões.  

6. Trabalhos de revisão e/ou nas áreas de Educação e Extensão podem ter essa 

sequência dispensada, em função do tipo de trabalho desenvolvido. 
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7. Os títulos dos resumos deverão ser claros, concisos e em letras 

MAIÚSCULAS. Abaixo do título, deverão ser inclusos os nomes dos autores, 

segundo o exemplo: Silva, A. L; Martins, O. R. O nome do orientador deverá ser 

escrito por último e o nome do apresentador do trabalho, obrigatoriamente 

inscrito no evento, deverá ser escrito em negrito no resumo e no painel. 

Não será permitido a apresentação de trabalhos em que o nome do apresentador 

não esteja em negrito.  

8. Serão permitidas no máximo 5 palavras-chaves que deverão estar abaixo do 

resumo. 

9. Os resumos poderão abordar as seguintes áreas da Biomedicina e da Saúde: 

 Análises clínicas 

 Anatomia 

 Biologia celular 

 Bioquímica 

 Biotecnologia 

 Embriologia 

 Farmacologia 

 Fisiologia 

 Genética 

 Histologia 

 Imunologia 

 Microbiologia 

 Patologia 

 Parasitologia 
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10. As informações contidas nos resumos serão de inteira responsabilidade dos 

autores. 

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

inadequadas às propostas do Congresso não serão aceitos. 

12. Os autores inscritos serão notificados dos resultados da análise dos resumos 

via e-mail. 

13. 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. 

14. Os resumos serão analisados pela comissão científica composta por 

professores e/ou pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina.  

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. 

15. ATENÇÃO: 

i) Resumos com pontuação inferiores a 5 não serão aceitos e o congressista terá 

direito de refazê-lo apenas uma vez. 

ii) O valor da inscrição não será devolvido caso o trabalho não seja aceito. 

iii) Dentre os resumos enviados serão escolhidos os três (03) que obtiverem a 

maior nota para apresentação oral que acontecerá no dia 23 de agosto das 8h 

às 10h, dentro das duas categorias: graduação e pós-graduação. As regras da 

apresentação oral serão enviadas aos classificados via e-mail. 
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iv) Os resultados das apresentações e a Cerimônia de Premiação acontecerão 

durante a solenidade de Encerramento do 9º Congresso Paranaense de 

Ciências Biomédicas, que será realizada no Anfiteatro Cyro Grossi, no Centro de 

Ciências Biológicas, na Universidade Estadual de Londrina, no dia 23 de agosto 

às 17:30hrs. É indispensável à presença dos participantes concorrentes aos 

prêmios. 

16. Envio de revisões e trabalhos de Educação e Extensão não concorrerão aos 

prêmios, nem serão indicados para apresentações orais.  

 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PAINEL  

 

1. O painel deverá ser estruturado de acordo com os itens 5 e 6 das NORMAS 

PARA ELABORAÇÃO E ENVIO DE RESUMOS. 

2. Tamanho do painel:  

 Largura: de 90 a 100 cm 

 Altura: de 90 a 120 cm 

3. O painel só poderá ser apresentado pela pessoa inscrita que enviar o resumo, 

sendo assim, autor ou coautor do trabalho. O apresentador poderá apresentar 

no máximo um (01) painel, e o nome do apresentador (obrigatoriamente o 

mesmo do resumo) deve estar em negrito. Não será permitido dois 

apresentadores no mesmo painel.   

4. É OBRIGATÓRIA a presença do apresentador junto ao painel durante todo o 

período de avaliação, que acontecerá dia 22 de agosto, das 16:30 às 18:30hrs. 

5. É OBRIGATÓRIO que o título do painel seja idêntico ao título do resumo. 
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6. A fixação dos painéis acontecerá no dia 22 de agosto, das 12:00 às 14:00hrs 

no pátio da Central de Salas do Centro de Ciências Biológicas. 

7. Os painéis serão submetidos à avaliação de uma comissão científica 

constituída de pesquisadores e/ou professores da Universidade Estadual de 

Londrina. Cada painel será avaliado por dois (02) ou três (03) avaliadores, 

conforme a área escolhida pelo autor. 

8. Os membros da comissão organizadora e apoios do evento poderão ter seus 

nomes nos trabalhos, entretanto, não poderão apresentar, nem concorrer aos 

prêmios do evento, a fim de se assegurar a total imparcialidade de julgamento. 

9. As revisões e os trabalhos de Educação e Extensão não concorrerão aos 

prêmios, nem serão indicados para apresentações orais. 

10. Título, apresentador, autores e coautores, palavras-chaves devem ser 

idênticas ao resumo. 


