
 
 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO E ENVIO DE RESUMOS 

 

ENVIO:  

1. A submissão de resumos deve ser feita entre os dias 17/01/2022 e 01/03/2022;   

2. O resumo deverá ser enviado pelo e-mail resumos10cpcb@gmail.com;  

3. O resumo deve ser submetido pelo primeiro autor; 

4. O resumo deverá ser enviado juntamente com a FICHA DE INSCRIÇÃO disponível no site do 

evento (http://www.uel.br/eventos/cpcb/);  

5. O resumo deve ser enviado no formato “.doc” ou .docx” 

6. A caixa de assunto do e-mail deve conter a área, a natureza do trabalho e o nível de formação 

do congressista (Ex.: PATOLOGIA; EXPERIMENTAL; PÓS-GRADUAÇÃO);  

a) ÁREA: os resumos poderão abordar as seguintes áreas da biomedicina e da saúde: 

Anatomia; Embriologia; Biologia Celular e Histologia; Bioquímica e Biotecnologia; 

Fisiologia e Farmacologia; Imunologia; Genética e Biologia Molecular; Microbiologia; 

Parasitologia; Patologia;  

b) NATUREZA: os resumos poderão ser de natureza experimental, revisão OU 

extensão;  

c) NÍVEL DE FORMAÇÃO DO CONGRESSISTA: graduação, pós-graduação, outro 

(especificar); 

d) EXTENSÃO: Para resumos enviados como extensão, a caixa de assunto do e-mail 

deve conter somente natureza e o nível de formação do congressista (Ex: EXTENSÃO; 

GRADUAÇÃO)  

7. O inscrito estará sujeito à solicitação de uma cópia da aprovação/permissão ao comitê de 

ética em pesquisa caso a comissão científica julgue necessário; 

8. É obrigatória a inscrição do congressista apresentador no evento, caso contrário, o resumo 

não será aceito;  

9. As informações contidas na ficha de inscrição e no resumo serão de inteira responsabilidade 

dos autores;  
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9. Os resumos recebidos fora do período estabelecido ou com informações inadequadas à 

proposta do congresso (como por exemplo, informações que não se enquadram nas áreas 

propostas ou violam os direitos humanos) não serão aceitos;  

10. A comissão científica enviará um e-mail confirmando o recebimento e a aprovação do 

resumo;  

11. Após a aprovação, o congressista deve enviar o link do vídeo (postado no YouTube) de 

apresentação do trabalho, cujas regras para sua confecção estão disponíveis em: 

http://www.uel.br/eventos/cpcb/pages/apresentacao-de-trabalhos/submissao-video.php. O 

link do vídeo deve ser enviado até o dia 15/04/2022; 

12. Considera-se cancelada a submissão do resumo caso o congressista não envie o link do vídeo 

de apresentação ou caso o vídeo não esteja de acordo com as normas estabelecidas. 

 

ELABORAÇÃO:  

1. O resumo deve ser escrito em língua portuguesa de forma clara e objetiva;  

2. Os resumos devem possuir no mínimo 350 palavras e no máximo 500 palavras (não incluso 

título, informações do autor, coautores e palavras-chave). 

3. Os resumos devem ser elaborados na ficha de inscrição seguindo as formatações: 

a) Corpo do resumo: fonte Arial 11 e justificado. 

b) Título: letra maiúscula, fonte Arial 12, negrito, centralizado. 

c) Filiação: O número subscrito no nome do autor e coatores deverá corresponder a 

universidade/instituição de filiação. Exemplo: Silva, A. P.¹;  1- Universidade Estadual de Londrina. 

c) Autores e coautores: fonte Arial 12, justificado, com a filiação subscrita e seguir o 

exemplo: Silva, A. P.¹; Souza, N. G.²;  

d) Palavras-chave: fonte Arial 11, justificado e separadas por vírgulas. 

4. Não deve conter no resumo figuras, tabelas, gráficos, ou qualquer tipo de ilustração;  

5. Não deve conter no resumo bibliografia ou referências;  

6. Os resumos deverão conter de forma contínua introdução, objetivos, metodologia, resultados 

e discussão e conclusões;  

7. Nos autores, o nome do orientador deverá ser escrito por último e o nome do apresentador 

do trabalho, obrigatoriamente inscrito no evento, deverá estar em negrito e sublinhado;   
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8. Serão permitidas no máximo 05 palavras-chave, que deverão estar abaixo do resumo e 

separadas por vírgula.  

 

ANÁLISE DOS RESUMOS: 

1. Os resumos serão analisados pela comissão científica composta por professores e/ou 

pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina. Compete a eles o direito e o dever de 

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

que não estiverem de acordo com as normas aqui especificadas;  

2. Resumos com pontuação inferiores a 6,0 (seis pontos) não serão aceitos e o congressista terá 

direito de refazê-lo apenas UMA (1) vez;  

3. Resumos aceitos não poderão ser corrigidos;  

4. Os congressistas serão notificados sobre a avaliação e o aceite de resumos via e-mail até o dia 

01/04/2022 (esta data pode ser alterada sem aviso prévio).  

 

PREMIAÇÃO: 

1. Dentre os trabalhos enviados será escolhido UM (1) resumo por área, considerando duas 

categorias: 1. Graduação e Extensão 2. Pós-Graduação, Profissionais e Outros; 

2. A Cerimônia de Premiação acontecerá durante a solenidade de Encerramento do 10º 

Congresso Paranaense de Ciências Biomédicas, que acontecerá no dia 6 de maio de 2022 às 

21h15; 

3. Organizadores do evento podem submeter resumos, contudo, se aceito, não precisam enviar 

o link do vídeo de apresentação, visto que, organizadores não concorrerão às premiações.  

 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

1. Serão aceitos até 200 resumos; 

2. O modelo de resumo está disponível em:  

http://www.uel.br/eventos/cpcb/pages/apresentacao-de-trabalhos/submissao-de-

resumos.php; 

3. Trabalhos já apresentados em outros eventos a nível estadual não serão aceitos; 

4. Tendo realizada a submissão, o congressista assume que concorda com a sua publicação nos 

anais do evento e que não lhe pertence o direito autoral. 
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