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EDITAL – APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 

1. Data: 22 de novembro de 2018 
 
2. Período de inscrições: 14 de setembro a 16 de novembro de 2018 
 
3. Investimento:  

- Para apresentação dos trabalhos a taxa será de R$ 10,00 

 
4. Os resumos deverão ser enviados via e-mail (evandroneves95@hotmail.com) até o dia 16 
novembro de 2018.  
 
5. Para efetivar sua inscrição, o participante (autor) deverá enviar um e-mail à organização 
científica responsável (Evandro Neves Silva) do evento, no e-mail a ser enviado deverá conter 
uma cópia do resumo e da ficha de inscrição preenchida (Anexos) ambos em formato 
PDF. O aceite dos trabalhos dependerá da qualidade da pesquisa e da redação do resumo, 
onde receberão um feedback de resposta em no máximo 24 horas após o envio de sua 
inscrição.  
 

5.1 A taxa de inscrição é por trabalho inscrito e não por candidato, onde o mesmo 
poderá ser apresentado por até 02 pessoas, mediante o pagamento de uma única taxa 
de inscrição.   

 
6. Para inscrição, aceite e inserção do resumo nos anais do congresso, este deverá ser 
apresentado em conformidade com as instruções abaixo, e enviado para a comissão 
organizadora do evento até o dia 16/11/2018. 
 

6.1 Conteúdo: o trabalho deverá conter introdução, objetivo(s), referencial teórico, 
material e métodos, resultados e discussão, conclusão, órgão financiador (se houver) e 
referências. Para trabalhos ainda sem resultados, deverá conter introdução, objetivo(s), 
hipótese, referencial teórico, material e métodos e referências.  
 
6.2 Pagamento da taxa de inscrição: Após o aceite do trabalho e confirmação via e-
mail para os participantes (autores) inscritos, os mesmos deverão efetuar o pagamento 
da taxa (R$ 10,00) na portaria do evento, no dia da apresentação. 

 

7. A lista de trabalhos aceitos pela Comissão Organizadora do XI CONGRESSO DE 
BIOMEDICINA e VIII JORNADA DE ANÁLISES CLÍNICAS será publicada na secretaria de 
apoio do Curso de Biomedicina no dia 19/11/2018 e enviado uma resposta virtual (e-mail) para 
os inscritos.  

XI CONGRESSO DE BIOMEDICINA  

&  

VIII JORNADA DE ANÁLISES CLÍNICAS 



Comissão Científica do XI Congresso de Biomedicina e VIII Jornada de Análises Clínicas (35)3299-3198/ (35)98833-9034 
evandroneves95@hotmail.com 

 

8. Os trabalhos deverão ser apresentados em formato de painel virtual,  

 
9. A exposição/apresentação dos painéis deverá ser feita em formato virtual, com as 
dimensões máximas de 1,0m x 1,2m (Anexos). Serão apresentados nos Salões de Eventos 
da Biblioteca Central, câmpus Alfenas, no dia 22 de novembro de 2018, das 14h às 17h. Os 
autores presentes para apresentação (no máximo 2), poderão se alternar, em esquema de 
trocas. O preparo para apresentação dos painéis são de inteira responsabilidade dos 
autores. 
 
10. As apresentações terão a duração de 10 minutos e mais 5 minutos para perguntas e 
demais esclarecimentos.  
 
11. Os melhores trabalhos apresentados receberão uma premiação simbólica.  
 
12. O resultado das avaliações dos painéis será divulgado no dia 23 de novembro de 2018, às 
19h, na secretária do Curso de Biomedicina e no encerramento do XI Congresso de 
Biomedicina e VIII Jornada de Análises Clínicas.  
 
13. Os trabalhos científicos selecionados, e não apresentados durante o evento, não receberão 
certificado. 
 
14. Os autores que apresentarem seus trabalhos, após as apresentações receberam na saída 
o certificado (apenas 1 cópia) de apresentação, onde o mesmo constará o nome de todos os 
autores envolvidos na pesquisa. 
  

 
O sucesso do evento depende da participação de acadêmicos e orientadores, divulgando e 

valorizando a qualidade da pesquisa na UNIFENAS!!! 
 
 

Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação 
Coordenação do Curso de Biomedicina 

 
 

Comissão Científica 
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ANEXO(S) – 1 

 

Título: claro e conciso, em negrito, nomes científicos em itálico, fonte Arial 12 

(Saltar uma linha) 

Primeiro A. Autor* 1, Segundo B. Autor2, Terceiro C. Autor2, Quarto D. Autor3  
1Instituto ABC, Cidade / Estado, País; 2Universidade José do Rosário Vellano, Alfenas / MG; 3

Animal Nutrition College, Cowcity / WW.  

* Doutoranda - primeira@vet.com.br 

 (Saltar uma linha) 

O resumo deve ser escrito em português, papel tamanho A4, fonte Arial 12, margem esquerda               

2,5 cm, margem direita, superior e inferior 2,0 cm, cabeçalho e rodapé 1,25 cm, espaço               

simples. Capitalize apenas a primeira palavra e use itálico apenas para nomes científicos.             

Identifique o autor apresentador com um asterisco. Forneça o endereço de e-mail do autor              

correspondente e a afiliação de co-autores na mesma sequência listada. As informações            

resumidas sobre agências financiadoras de pesquisa e agradecimentos, se necessário, devem 

ser incluídas no final do resumo em um parágrafo separado. O resumo deve conter todas e 

apenas informações relevantes, com uma introdução que defina o problema estudado, a 

metodologia (descreva os processos biológicos e as ferramentas analíticas tão detalhadas 

quanto possível), os resultados (sem tabelas ou figuras permitidas) e as inferências ou 

conclusões (dando ênfase nos benefícios e contribuições futuras do trabalho). Mantenha o 

resumo em um texto máximo, contínuo de uma página, sem recuo da primeira linha. Não inclua 

referências. Fórmulas e equações devem ser legíveis, respeitando os subscritos e sobrescritos. 

Defina símbolos logo após as equações. Use potência negativa em vez da barra vertical (/) 

para representar relações entre unidades de área, volume, etc. Use códigos de nomenclatura 

padronizados e aceitos internacionalmente; use itálico apenas para nomes científicos. Use o 

Sistema Internacional de Unidades (SI) e suas abreviaturas de forma consistente. Caso o SI 

não seja aplicável, unidades equivalentes devem ser usadas. Observe o uso correto das 

abreviaturas, por exemplo: litro - L; Quilograma - kg; Mililitro - mL. Insira um espaço entre 

valores e unidades de medida (50kg e não 50kg, 2,0mL em vez de 2,0mL), mas não para 

representar unidades térmicas (10°C em vez de 10 °C) e quantidades percentuais (45% em vez 

de 45 %). Os espaços também devem ser inseridos antes e depois de "±" e "=", mas não antes 

e depois de "<" e ">". Escrever por extenso os números de um único dígito (seria oito e não 8), 

exceto as                 médias exatas, séries de números e valores estatísticos. Use símbolos de 

elementos e  compostos químicos quando apropriado, especialmente se os referidos 

elementos forem    mencionados repetidamente; use números para marcar valências de íons 

(por exemplo, Ca+2 em vez de Ca++). Use nomes comuns de ingredientes ativos, 

medicamentos e de formulações químicas em vez de nomes comerciais, que devem ser 

devidamente identificados e utilizados apenas se necessário.  

(Saltar uma linha) 

Palavras-chave:  primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto 

(Saltar uma linha) 

Agradecimentos: discriminar apenas se necessário 
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ANEXO(S) – 2 

 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
FICHA DE INSCRIÇÃO – Valor: R$ 10,00 

 

1. Título do projeto: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Nome do(s) apresentador(es): ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Demais autores: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Orientador(a): _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Definição: Projeto (   )  Trabalho Concluído (   ) 

6. Sua apresentação apresenta:  

(   ) Introdução    (   ) Objetivo(s)        (   ) Hipótese                                  

(   ) Referencial Teórico            (   ) Material e Métodos  (   ) Resultados e Discussões   

(   ) Conclusão             (   ) Referências   

7. Sua apresentação será em forma de:   

(   ) Apenas Painel Virtual  

8. Pagamento da taxa de inscrição: Será realizada na portaria no dia da apresentação.  

9. Documentos necessário para ativação dessa inscrição:  

(   ) Resumo enviado por e-mail em PDF.  

(   ) Preenchimento dessa ficha de inscrição, também enviada por e-mail em PDF. 
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ANEXO(S) – 3 

 

(APENAS modelo, não necessita ser idêntico) 


