
 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS PARA A INSCRIÇÃO, 

SUBMISSÃO DE RESUMOS E CONFECÇÃO DO BANNER 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

O Programa de Pós Graduação em Ciências Fisiológicas da Universidade 

Federal do Espírito Santo juntamente com a Faculdade do Centro Leste - UCL e 

a FOX Cursos e Concursos promovem o I Congresso Capixaba de 

Cardioncologia à ser realizado nos dias 29 e 30 de Agosto de 2019 no campus 

da Faculdade do Centro Leste em Manguinhos no Município de Serra. 

O objetivo do evento visa a discussão e ampliação dos estudos direcionados a 
grande área de Oncologia, portanto, poderá ser submetido resumos simples de 
pesquisas clínicas, experimentais e revisões bibliográficas interligadas com a 
temática de câncer.  

As inscrições para o evento devem ser realizadas até o dia 15/08/2019 para 
os participantes que não forem apresentar trabalhos científicos. 

O deadline para o envio do Resumo é até o dia 04/08/2019. 

Para submeter um resumo, é necessário que o autor esteja inscrito no 
evento antes do prazo do deadline. 

A inscrição do resumo não será homologada sem o pagamento da taxa de 
inscrição. 

Lembramos que a compensação bancária é concluída de 3 a 5 dias úteis, 
portanto, não deixe para fazer sua inscrição no último dia de submissão de 
resumos. 

Cada inscrição permite o envio de, no máximo, 3 trabalhos, nos quais o 
pesquisador deverá ser obrigatoriamente o primeiro autor.  

Um único pesquisador poderá ser co-autor de mais de 2 trabalhos desde que 
esses resumos tenham sido inscritos sob o nome de outros autores como 
primeiro autor. 

Para garantir que o seu nome seja citado de maneira uniforme nos resumos, 

bem como no certificado, o autor deve padronizar seu nome e sobrenome em 

todos os resumos em que for autor ou co-autor. 
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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO E BANNER 

 

1. O arquivo, contendo o material, deve ser salvo na extensão “PDF”, digitados 

de acordo com as normas do evento e enviados para avaliação. O passo a passo 
para envio será visualizado na plataforma de inscrições. 

2. Os trabalhos devem obedecer as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas- ABNT e estar em português. 

3. O resumo deverá conter informações relevantes para o trabalho, como idade 

e gênero no caso de experimentos com humanos e espécie, idade, peso e 

gênero no caso do uso de animais de laboratório, também, deve-se, 

obrigatoriamente, adicionar o código da aprovação da pesquisa do Comitê de 

Ética sendo este em humanos ou animais (protocolo/ processo/ número), bem 

como o anexo deste documento ao resumo enviado para análise. 

4. O arquivo contendo o resumo deve apresentar a seguinte formatação: 

 Tamanho da página: A4; 

 Margens: superior e esquerda: 3 cm; inferior e direita: 2cm; 

 Espaçamento entre linhas: 1,5 cm. 

 Tipo de fonte: Times New Roman; 

 Tamanho da fonte: 12 para todo o texto. 

  
a) Título: parte superior da página, em caixa alta, negritado e centralizado. 
Quando houver subtítulo, este deve vir separado do título por dois pontos (:), em 
minúsculas e negrito. 
 
b) Autoria: os nomes dos autores devem ser completos, colocados dois espaços 
abaixo do título, alinhado a margem direita, com a primeira letra de cada palavra 
em caixa alta, seguidos dos respectivos números-índice (sobrescrito) que irão 
identificar os autores. Em caso de mais de um autor, seus nomes serão 
separados por vírgula. 
 
c) Identificações: Abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es) deverão ser colocadas 
as identificações, conforme segue: Para o primeiro autor: qualificação 
profissional (graduação; pós-graduação ou docente), Instituição por extenso, 
nome da Cidade, UF e o e-mail do autor. Para os demais autores: qualificação 
profissional, Instituição por extenso, nome da Cidade e UF. 
 
d) Texto do Resumo: 

A palavra RESUMO deve vir em negrito, caixa alta e centralizada. Na linha 
subsequente segue o texto que deverá ser justificado; 

Tamanho do resumo: de 150 a 500 palavras; 



Após o texto do resumo, na linha subsequente, deve vir PALAVRAS-CHAVE 
(palavras representativas do conteúdo do trabalho), em caixa alta e negrito, 
seguida por dois pontos e as palavras; Devem ser indicadas 3 palavras-chave, 
separadas entre si por ponto final. 

e) Introdução: Apresentar os fundamentos para o desenvolvimento do estudo. 

 
f) Objetivos: Devem ser relacionados os objetivos para execução do trabalho. 

 
g) Métodos: Número da aprovação do presente projeto (protocolo/processo) no 

comitê de ética em experimentação animal ou humana. Não esqueça de 
mencionar o tamanho da amostra. Nesta seção deve conter um breve resumo 
dos métodos utilizados, incluindo análise estatística. 
 
h) Resultados: Não esqueça de adicionar valores (numéricos médias ± desvio 
padrão, erro padrão) e suas unidades de medida. 
 
i) Conclusão: O Resumo deve ser finalizado com uma conclusão, que deve 

estar necessariamente embasada nos resultados apresentados. 
 

j) Apoio Financeiro: caso houver, deve estar inserido dois espaços abaixo das 

palavras-chave, em caixa alta e negritadas, seguido por dois pontos (:) e o nome 
do órgão fomentador sem negrito. 

k) Todos resumos simples serão apresentados em formato de banner 

l) O pôster deve ser semelhante ao resumo. Em particular, o título, os autores e 
o conteúdo científico devem ser idênticos. 
 
m) Dimensão: A dimensão do painel será de 1 m de altura por 0,96 m de largura. 
 
n) Título: O título deverá ser o mesmo utilizado no resumo e ser escrito em letras 

maiúsculas que permitam sua leitura a 3 m de distância (sugere-se fonte Arial 
tamanho 70 ou maior). 
 
o) Abaixo do título, com letras menores (sugere-se fonte Arial tamanho 60), 

devem aparecer os nomes dos autores, do laboratório, do departamento, da 
instituição, da cidade e do estado. O nome do autor que apresentará o trabalho 
deverá estar sublinhado. 
 
p) Corpo do painel: Deve ser feito de preferência com o mínimo possível de 
texto (sugere-se fonte Arial tamanho 20) e o máximo possível de ilustrações 
(figuras, diagramas e tabelas). 
 

q) Os 3 melhores trabalhos receberão a certificação de acordo com a 
colocação ao final do Congresso. 

                                             


