
 

NORMAS PARA AS INSCRIÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

A Coordenação do Curso de Farmácia e a Comissão de Evento e 

Divulgação do respectivo curso informam que estarão abertas as inscrições 

com submissões de resumos para a VII Semana Farmacêutica da UNIRG, que 

ocorrerá no período de 15 a 17 maio de 2018, no Centro Universitário UnirG, 

na cidade de Gurupi –TO. 

 

1. PÚBLICO-ALVO  

Estudantes do Curso de Graduação em Saúde e Profissionais da Saúde. 

 

2. DOS PRAZOS 

 

Inscrições de Trabalhos 03 a 14 de maio de 2018 

Envio de Trabalhos 03 a 15 de maio de 2018 

Divulgação dos resultados 15 de maio de 2018 

Apresentação dos trabalhos 17 de maio de 2018 

 

3. DA SUBMISSÃO 
 

3.1 Para participar da sessão de apresentação de trabalhos científicos, o 

participante deve submeter o resumo do trabalho para avaliação da comissão 

científica do evento.  

3.2 Apenas os resumos aprovados pela comissão científica poderão ser 

apresentados no evento.  

3.3 Apenas os participantes devidamente inscritos no evento pelo sistema 

IOW com o pagamento da taxa de inscrição na Coordenação do Curso de 

Farmácia poderão submeter resumo para avaliação. 



3.4 A inscrição do trabalho deverá ser feita pelo autor principal e que será o 

apresentador do trabalho exclusivamente pelo e-mail: farmacia@unirg.edu.br ( 

ANEXO MODELO DO RESUMO). 

3.5 Se o trabalho for de co-autoria é não é necessário que os autores 

estejam inscritos na semana. 

3.6 Um autor inscrito somente poderá ser responsável pela submissão de 

um trabalho como autor principal. Dessa forma, cada autor poderá apresentar 

apenas um trabalho. Não há limites para ser co-autor. 

3.7 Serão permitidos até no máximo 06 (seis) autores por trabalho, incluso o 

relator. Insira os nomes na ordem desejada. 

3.8 Serão aceitos estudos referentes a resultados de pesquisas concluídas, 

com apresentação de resultados, tais como: Tese, Dissertação, Monografia, 

Pesquisa ou Relato de Experiência. Não serão aceitos Notas Prévias ou 

Projetos de Pesquisa.  

3.9 Quando os experimentos envolverem animais, adicionar o código da 

aprovação (protocolo/ processo/ número) em comitê de ética em 

experimentação animal no item material e métodos do resumo. No caso de 

experimentos realizados com humanos, os resumos devem ser acompanhados 

do documento digitalizado (pdf) da aprovação do Comitê de Ética Experimental 

da Instituição e da indicação do código do protocolo/processo no texto do 

resumo. No caso de trabalhos com seres humanos, certas informações 

relevantes para o trabalho, como idade e sexo, devem ser citadas. No caso do 

uso de animais de laboratório, devem ser identificados a espécie, a idade, o 

peso e o sexo. Os resultados quantitativos não serão aceitos sem os valores 

numéricos (e.g.: número de amostras, média e erro padrão; porcentagem do 

controle, etc...) 

3.10 Não serão aceitos resumos sem orientação de um professor ou 

profissional da área de saúde de nível superior. 

 

4. DO RESUMO  

 

4.1 O resumo deverá ser enviado na Língua Portuguesa (língua oficial do 

evento). 

mailto:farmacia@unirg.edu.br


4.2 Os resumos enviados devem conter de 250 a 500 palavras (não 

incluídos o título, os nomes dos autores, as afiliações e nem as palavras – 

chave; somente o corpo do texto). 

4.3 Os resumos devem ser editados em fonte “Times New Roman 12”, 

espaçamento simples (1,0), com as margens justificadas em 2,5 cm e em 

página configurada em formato A4. Não serão aceitos arquivos em PDF. 

4.4 O Título do Resumo deve ser centralizado, em negrito e letras 

maiúsculas (Exceto os nomes científicos), podendo estender-se por até três 

linhas; [Caixa de texto]  

4.5 Autor(es): deixe o espaço de uma linha após o título. Fonte padrão 

Times New Roman (12), sem negrito. Não abrevie nenhum dos nomes, todos 

deverão estar por extensor. Os nomes deverão ser numerados e logo abaixo 

deverão estar às instituições às quais pertencem (Times New Roman 10), e 

também o e-mail do primeiro autor ou do responsável pelo trabalho. O nome do 

autor que apresentará o trabalho deverá estar grifado/sublinhado. [Caixa de 

texto]  

4.6 Não inclua gráficos, figuras e nem citações bibliográficas no resumo. O 

resumo deverá conter introdução, objetivos, metodologias, resultados, 

discussão e conclusão e/ ou Considerações Finais. 

4.7 Os descritores devem ser colocados abaixo do resumo (DECsBireme – 

http://decs.bvs.br/). 

4.8 As referências deverão ser sinalizadas no texto citando o nome dos 

autores e ano e listadas no final do resumo conforme NBR 6023. Serão aceitas 

até cinco referências. 

4.9 Caso haja o apoio financeiro colocá-lo abaixo das palavras chave. [Caixa 

de texto]  

4.10 Observações:  

• Fonte(s) de financiamento: crédito a órgãos financiadores da pesquisa, 

se pertinente; 

• Conflito de interesses: Os autores devem informar qualquer potencial 

conflito de interesse, incluindo interesses políticos e/ou financeiros 

associados a patentes ou propriedade, provisão de materiais e/ou 

insumos e equipamentos utilizados no estudo pelos fabricantes.  

• Veja as orientações no modelo ao final das orientações. 

http://decs.bvs.br/


 

5. DA SELEÇÃO 

 

5.1 Somente serão apresentados no evento os trabalhos previamente 

avaliados.  

5.2 A Comissão Científica do evento não divulgará os nomes dos 

avaliadores de cada trabalho científico.  

5.3 O avaliador emitirá um parecer favorável ou não para o trabalho que 

será apresentado na VII Semana de FARMÁCIA da Unirg, mediante lista de 

trabalhos aprovados a ser divulgada em 15/05/18. 

5.4 Os relatores dos trabalhos aprovados serão comunicados através do e-

mail informado no resumo.  

5.5 Serão sumariamente excluídos os trabalhos que não respeitarem as 

normas de confecção determinadas “NORMAS PARA A CONFECÇÃO DO 

BANNER”. 

 

6. NORMAS PARA CONFECÇÃO DO BANNER 

 

6.1 Cada trabalho apresentado na forma de Banner terá direito a uma área 

de painel de Máximo (0,90m de largura por 1,20m de altura) com o uso de 

barbante ou nylon para a fixação. 

 

6.2 Sequência de apresentação: 

 Titulo: idêntico ao título do resumo submetido.  

 Nomes dos autores: os mesmos do resumo submetido. 

 Instituição dos autores, cidade e estado. 

 Órgãos de fomento (caso existam): os respectivos símbolos podem ser 

exibidos nos cantos superiores e inferiores, direito e esquerdo.  

 Dados da pesquisa: introdução, metodologia, resultados e conclusões. 

 Descrição sucinta do tema: priorizar figuras, fotos, tabelas e gráficos. 

 Referências significativas (opcional).  

 As exposições deverão ser sucintas, claras e objetivas, restringindo-se 

às informações essenciais em cada tópico. 

6.3 Os banners deverão ser elaborados conforme modelo disponibilizado pela 

Comissão Científica e os custos com a confecção do banner são de 

responsabilidade dos autores.  



6.4 A montagem, fixação e retirada do Banner no local apropriado deverá ser 

feita pelos apresentadores no dia e horário indicado na programação das 

apresentações que será informada no email dos selecionados.  

6.5 A data e o horário programados pela organização do evento para a 

apresentação dos trabalhos não poderão ser alterados pelos autores.  

6.6 O relator do trabalho deverá à disposição dos interessados em consultar 

seu trabalho, durante o período reservado na programação do evento. 

 6.7 O relator terá 05 (cinco minutos) para apresentar o seu trabalho para o 

avaliador. Após sua exposição o avaliador poderá argüir o apresentador.  

6.8 É proibida a apresentação por terceiros (não autores e não inscritos no 

evento).  

6.9 A Comissão Científica reserva-se o direito de alterar a programação 

quando necessário, sendo o relator comunicado por e-mail. 

 

7. CERTIFICADOS  

 

7.1 Será disponibilizado um certificado por trabalho aprovado, no qual 

constarão os nomes de todos os autores e coautores.  

7.2 Ficará sob a responsabilidade do primeiro autor a reprodução do 

certificado e sua entrega aos co-autores.  

7.3 A comissão organizadora não disponibilizará, em hipótese alguma, outra 

forma de certificação. 

7.4 Os trabalhos que não forem apresentados no evento não receberão 

certificados. 

 

8. PREMIAÇÕES 

8.1 O 1º, 2º e 3ºlugar, como os melhores trabalhos científicos apresentados 

durante a VII SEMANA FARMACÊUTICA. 

8.2 A premiação será realizada na cerimônia de encerramento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 

MODELO DO RESUMO 

 

PARTICIPANTE: 
GRADUANDO (  )                    ESTUDANTE (  )                           PROFISSIONAL FARMACÊUTICO (  ) 
EM CASO DE ESTUDANTE INFORMA CURSO: 

TEL/CEL: 
E-MAIL: 
N° INSCRIÇÃO: 

 

RESUMO 

(DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS) 

 

TÍTULO 

 (PODENDO SE ESTENDER-SE POR 3 LINHAS) 

 

Nome do Autor1 
 Filiação do Autor1 

Nome do Autor2  
Filiação do Autor2  

e-mail e correspondência do autor principal  
(MÁXIMO DE SEIS AUTORES; SOBRENOME, NOME)  

 
INTRODUÇÃO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. OBJETIVO: XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
MÉTODO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXX. RESULTADOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
CONCLUSÃO ou CONSIDERAÇÕES FINAIS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
  
DESCRITORES: (TRÊS DESCRITORES) XXXXXX; XXXXXXX; XXXXXXXXX. 
 
 REFERÊNCIAS (MÁXIMO QUATRO)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


