
 

REGULAMENTO DA XII SEMANA DE BIOMEDICINA UNIRIO – 2 019 

 

 

1. Disposições Gerais 
 

1.1. Poderão ser inscritos na XII Semana de Biomedicina da UNIRIO trabalhos 
de tema na área da saúde. 

1.2. Não é necessário que o autor-apresentador esteja inscrito na XII Semana 
de Biomedicina da UNIRIO. 

1.3. Entre os autores, pelo menos um deverá ser o orientador do trabalho. O 
orientador não poderá ser apresentador do trabalho.  

1.4. Cada participante poderá apresentar apenas um trabalho. 
1.5. A submissão de resumos pode ser feita em língua portuguesa ou inglesa.  
1.6. Os trabalhos serão apresentados na forma de pôster  ou oral . Todos serão 

avaliados por uma comissão de docentes da área da saúde.  
1.7. Não serão aceitos trabalhos cujos resultados já tenham sido publicados ou 

apresentados nas Semanas de Biomedicina da UNIRIO anteriores.  
1.8. A participação de membros da Comissão Organizadora como autores, nos 

trabalhos é permitida, desde que estes não sejam os membros responsáveis 
pela organização da sessão de pôster.  

1.9. A sessão de pôster e a sessão oral serão realizadas simultaneamente, no 
dia 7 de novembro das 15 às 16:30 horas.  
 

2. Inscrição 
 

2.1. As inscrições começam dia 26 de agosto e o prazo final para inscrições de 
trabalhos será dia 20 de setembro de 2019. 

2.2. A inscrição de trabalhos será somente através do envio do resumo, no 
formato Word, para o email: semanabiomedicina@gmail.com 

2.3. O assunto do email deverá conter a intitulação: Submissão de Resumo 
SBMU – Apresentação Oral ou Pôster. No seu corpo deve ser enviado o 
nome completo do apresentador do trabalho e sua instituição de origem. 

2.4. Um email informando o recebimento de resumo será enviado ao primeiro 
autor do trabalho.  
 

3. Resultados 
 

3.1. A divulgação do parecer dos trabalhos será feita por email até o dia 22 de 
setembro de 2018.  

3.2. O parecer poderá ser apresentado nos seguintes status: 
3.2.1. Aceito: o resumo foi aceito integralmente na forma apresentada; 
3.2.2. Aceito mediante modificação: o resumo necessita de revisão do 

texto, de acordo com as observações do avaliador; 
3.2.3. Rejeitado. 



3.3. Os resumos corrigidos deverão ser reenviados até o dia 27 de setembro 
de 2019 e receberão o parecer final de Aceito ou Rejeitado. 

3.4. Serão aceitos somente seis resumos para apresentação oral. Não haverá 
seleção dos resumos, os seis primeiros a enviarem o mesmo dentro das 
normas estabelecidas serão aceitos. Os que enviarem depois estarão 
automaticamente inscritos na categoria pôster.  

 

4. Normas para formatação dos resumos 
 

4.1. Máximo de 2500 caracteres, incluindo espaços. (Apenas os nomes dos 
autores, instituição de origem, agências de fomento e referências não 
entram na contagem de caracteres). 

4.2. Todo o cabeçalho deve ser feito usando a fonte Arial, tamanho 10, conforme 
anexo.  

4.3. Título: Centralizado em negrito e caixa alta.  
4.4. Autores: Nome completo dos autores em caixa alta. O nome do 

apresentador, independentemente de ser ou não o primeiro autor, deve ser 
sublinhado. Os nomes dos autores devem vir separados por ponto e vírgula 
e antes de cada autor deve ser atribuído um número (sobrescrito) ao qual 
deverá ser vinculada a instituição de origem. 

4.5. Categorizar o resumo em pelo menos duas áreas dentre as discriminadas 
abaixo: 

4.5.1. Biofísica 
4.5.2. Bioinformática 
4.5.3. Biologia Celular / Oncologia 

4.5.4. Biologia Molecular 
4.5.5. Bioquímica 
4.5.6. Botânica 
4.5.7. Epidemiologia 
4.5.8. Fisiologia 
4.5.9. Imunologia 
4.5.10. Microbiologia 
4.5.11. Parasitologia 

4.5.12. Patologia 
4.5.13. Produtos Naturais 
4.5.14. Outros 

4.6. Apoio financeiro:  Informar as agências de fomento financiadoras, elas 
devem estar separadas por vírgula. 

4.7. Todo o corpo do texto deve ser feito usando a fonte Arial, tamanho 10, sem 
parágrafos e seguir obrigatoriamente os seguintes itens: Introdução, 
Objetivo, Metodologia, Resultados e Discussão e Conclusão, mas sem a 
necessidade de nomeá-los. 

4.8. O resumo deve conter referências de acordo com a ABNT.  O número de 
caracteres não será contabilizado. 

4.9. Não serão aceitas figuras ou tabelas no resumo. 
4.10. Resumos que não observarem tais regras não serão considerados. 

 



5. Apresentação e Avaliação dos Pôsteres 
 
5.1. O pôster deve estar em língua portuguesa.  
5.2. O painel deve ter 1,20 m de altura x 0,90 m de largura, deve conter 

barbante ou nylon para a fixação na estrutura. Não será permitido uso de 
materiais que perfuram o local de fixação do pôster.  

5.3. O apresentador deverá estar à disposição da Banca Avaliadora e demais 
participantes do evento durante a sessão de pôsteres, em dia e horário 
divulgados no cronograma. Os pôsteres deverão ser recolhidos pelos 
autores após as apresentações; os demais, que não forem recolhidos, 
serão descartados.  

5.4. Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho 
sejam facilmente entendidas, bem como utilizar todos os recursos 
disponíveis para que o pôster desperte o interesse do público. 

5.5. Deverá estar presente: 
5.5.1. O título: idêntico ao título do resumo submetido; 
5.5.2. Nomes dos autores: os mesmos do resumo submetido; 
5.5.3. Vínculo dos autores, assim como no resumo submetido; 
5.5.4. Órgãos de fomento (caso existam): os respectivos símbolos podem 

ser exibidos nos cantos superiores e inferiores, direito e esquerdo; 
5.5.5. Dados da pesquisa: introdução, metodologia, resultados, discussão 

e conclusões; 
5.5.6. Descrição sucinta do tema: priorizar figuras, fotos, tabelas e 

gráficos; 
5.5.7. Referências significativas. 

 
6. Apresentação e Avaliação de Apresentação Oral 

 
6.1. A Banca Avaliadora, composta por pesquisadores é responsável pela 

avaliação dos trabalhos que serão apresentados.  
6.2. O arquivo a ser apresentado deve ser enviado para a comissão em até 

duas horas antes do horário da apresentação, em formato PDF.  
6.3. A apresentação deve ter no máximo 10 minutos e outros 5 minutos de 

arguição.  
6.4. Deverá estar presente: 

6.4.1. O título: idêntico ao título do resumo submetido; 
6.4.2. Nomes dos autores: os mesmos do resumo submetido; 
6.4.3. Vínculo dos autores, assim como no resumo submetido; 
6.4.4. Órgãos de fomento (caso existam): os respectivos símbolos podem 

ser exibidos nos cantos superiores e inferiores, direito e esquerdo; 
6.4.5. Dados da pesquisa: introdução, metodologia, resultados, discussão 

e conclusões; 
6.4.6. Descrição sucinta do tema: priorizar figuras, fotos, tabelas e 

gráficos; 
6.4.7. Referências significativas. 

 



O TÍTULO DEVE SER EM NEGRITO, CAIXA ALTA,  CENTRALIZADO,  FONTE 
ARIAL , TAMANHO 10. 

JOÃO DA SILVA1 (IC-FAPERJ); JOSÉ SANTOS2 (Mestrando-CNPq); MARIA 

PEREIRA1 (IC-Voluntário); ANA SOUZA1 (Orientador). 

1 – Departamento de Bioquímica; Instituto Biomédico; Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro. 

2 – Departamento de Tecnologia de Alimentos; Escola de Nutrição; Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro.  

 

Apoio Financeiro: FAPRJ, CNPq, CAPES. 

 

Área de escolha:  negrito;  centralizado.  

 
Introdução: visão geral sobre o tema estudado e a relevância da pesquisa. 

Objetivo: objetivo(s) do trabalho de forma concisa.  

Metodologia: como o trabalho foi realizado incluindo, se for o caso, a análise 
estatística ou qualitativa empregada. 

Resultados e discussão: apresentar os resultados da pesquisa de forma descritiva 
e discutir os resultados obtidos com base na literatura pertinente.  

Conclusões: descrever a conclusão dos autores com base nos resultados, 
relacionando-a aos objetivos da pesquisa.  

Referências: Seguir normas da ABNT.  

 


