NORMAS PARA ELABORAÇÃO E ENVIO DE RESUMOS E ELABORAÇÃO
DO BANNER

ENVIO:
1.
2.
3.
4.

A submissão de resumos deve ser feita entre 08 de março e 17 de julho 2020;
Cada congressista tem direito de envio a 01 resumo;
O resumo deverá ser enviado pelo e-mail resumos10cpcb@gmail.com;
O resumo deverá ser mandado juntamente com a FICHA DE INSCRIÇÃO
disponível no site do evento (http://www.uel.br/eventos/cpcb/);
5. A caixa de assunto do e-mail deve conter a área, a natureza do trabalho e o nível
de formação do congressista (ex.: ANÁLISES CLÍNICAS; EXPERIMENTAL;
MESTRADO);
a) ÁREA: os resumos poderão abordar as seguintes áreas da biomedicina e da
saúde: análises clínicas e imaginologia, anatomia e embriologia, biologia
celular, bioquímica e biotecnologia, estética e cosmetologia, farmacologia,
fisiologia, genética, histologia, imunologia, microbiologia e biologia
molecular, patologia, parasitologia;
b) NATUREZA: os resumos poderão ser de natureza experimental, revisão OU
extensão;
c) NÍVEL DE FORMAÇÃO DO CONGRESSISTA: graduação, mestrado,
doutorado, pós-doutorado, especialização, profissional, outro (especificar);
d) EXTENSÃO: Resumos enviados como extensão: na caixa de assunto do email deve conter somente natureza e o nível de formação do congressista
(Ex: EXTENSÃO; GRADUAÇÃO)
6. O inscrito estará sujeito à solicitação de uma cópia da aprovação/permissão ao
comitê de ética em pesquisa caso a comissão científica julgue necessário;
7. É obrigatória a inscrição do congressista apresentador no evento, caso
contrário, o resumo não será aceito;
8. As informações contidas na ficha de inscrição e no evento serão de inteira
responsabilidade dos autores;
9. Os resumos recebidos fora do período estabelecido ou com informações
inadequadas à proposta do congresso não serão aceitos;
10. A comissão científica enviará um e-mail confirmando o recebimento do resumo;
11. Todos os trabalhos enviados e aceitos deverão, obrigatoriamente, ser
apresentados sob a forma de banner, exceto aqueles selecionados para
apresentação oral;
12. Dentre os resumos enviados serão escolhidos os três (03) que obtiverem a maior
nota (não inclui resumos de natureza EXTENSÃO) para apresentação oral
que acontecerá no dia 21 de agosto de 2020 das 8h às 10h, dentro das duas
categorias: graduação e pós-graduação. As regras da apresentação oral serão
enviadas aos classificados via e-mail.
13. Os resultados das apresentações e a Cerimônia de Premiação acontecerão
durante a solenidade de Encerramento do 10º Congresso Paranaense de
Ciências Biomédicas, que será realizada no Anfiteatro Cyro Grossi, no Centro
de Ciências Biológicas, na Universidade Estadual de Londrina, no dia 21 de
agosto de 2020 às 18h:30. É indispensável à presença dos participantes
concorrentes aos prêmios.

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 450 palavras
(não incluso título, informações do autor e palavras-chave) e todas as
informações devem caber em uma página;
3. Os resumos devem ser elaborados na ficha de inscrição seguindo as
formatações sugeridas nela (folha A4, fonte Arial 14 para o título, fonte Arial 12
para os autores, texto e palavras-chave e espaçamento simples);
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. O título do resumo deverá ser claro, conciso e em letra MAIÚSCULA;
8. Logo baixo do título deve ser incluso os nomes dos autores, segundo exemplo:
Silva, A. P.; Souza, N. G.;
9. 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, em ambos, no resumo e no banner;
10. O nome em negrito no resumo deve ser o mesmo do banner;
11. Serão permitidas no máximo 05 palavras-chave, que deverão estar abaixo do
resumo;

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 01 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 12 de agosto de 2020 (esta data pode mudar sem aviso prévio);

NORMAS DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS BANNERS
1. O banner só poderá ser apresentado pela pessoa inscrita que enviar o resumo,
sendo ela autora ou coautora do trabalho;
2. O apresentador poderá apresentar no máximo 01 banner;
3. É obrigatório que o título, apresentador, autores e palavras-chave sejam
idênticos ao do resumo enviado, sendo que o nome do apresentador deve
estar em negrito;
4. Não será permitido mais de um apresentador por banner;
5. É obrigatório a presença do apresentador junto ao banner durante todo o período
de avaliação, que será no dia 20 de agosto de 2020, das 13:55h às 16:00h;

6. A fixação dos banners ocorrerá no dia 20 de agosto de 2020 pela organização
do evento. Dessa maneira, apresentadores do banner DEVERÃO entregá-lo em
mãos para os membros da comissão organizadora durante o dia 19 de agosto
de 2020, durante todo o primeiro dia do evento: 7:30h às 18:00h. Banners não
entregues nessa data não poderão ser fixados e apresentados.
7. Os banners serão submetidos à avaliação da comissão científica composta por
2 ou 3 pesquisadores e/ou professores da UEL, dependendo da área temática;
8. A apresentação dos banners deverá ter entre 5 e 8 minutos, com direito a 5
minutos adicionais de eventuais perguntas dos avaliadores;
9. 01 banner de cada área será selecionado para premiação, os resultados das
apresentações e a Cerimônia de Premiação acontecerão durante a solenidade
de Encerramento do 10º Congresso Paranaense de Ciências Biomédicas, que
será realizada no Anfiteatro Cyro Grossi, no Centro de Ciências Biológicas, na
Universidade Estadual de Londrina, no dia 21 de agosto de 2020 às18h:30h. É
indispensável à presença dos participantes concorrentes aos prêmios.
10. Os membros da comissão organizadora e dos apoios 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;

DICAS PARA ELABORAÇÃO DO BANNER
1. O banner pode ser montado de acordo com as preferências do apresentador,
desde que se mantenham idênticos o título, apresentador (em negrito), autores,
palavras-chave e siga a ordem lógica do resumo enviado;
2. É preferível que tenha figuras, imagens, tabelas, gráficos, ou algum tipo de
ilustração gráfica;
3. É permitido a presença de bibliografia e referências;
4. Pode ser impresso em papel cartão ou lona, preferencialmente que tenha uma
corda para pendurar;
5. Com tamanho de 100 cm de largura e 120 cm de altura;
6. Um template em arquivo Power Point poderá ser encontrado no site do evento
(apenas para fins informativos, não necessita ser usado).

