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Normas para envio de resumos 

 
 
 
 

Período de envio: até o dia 24/03/2019 
  

Atenção: os resumos deverão ser acompanhados de uma inscrição no evento. Pelo 
menos um dos autores deve estar inscrito no evento!! Cada autor poderá inscrever até 
2 (dois) resumos. 
O comprovante de inscrição deverá ser enviado juntamente com o resumo, pelo e-
mail.  
  
E-mail para envio: endohadbr@gmail.com (formato .doc e assunto "Resumo Simposio - 
NomeSobrenome") 
 
• Os resumos submetidos serão avaliados pela comissão científica e selecionados para serem 
apresentados sob a forma de painéis ou em comunicação oral durante o evento; 
• O envio do resumo representa um compromisso definido do(s) autor (es) em apresentar o 
trabalho, se aceito, durante o evento; 
• Todos os resumos serão analisados pela Comissão Científica e as sessões de painéis, visitadas por 
Avaliadores durante o período pré-estabelecido na Programação. 
 

Preparação do Resumo 
     O resumo deve conter: breve introdução, objetivos, métodos, resultados e conclusões. É 
recomendável, sempre que possível, a inclusão do tamanho amostral e dados estatísticos (e.g.: 
número de amostras, p valor). 
 
Formato do Resumo 
 
MODELO DE RESUMO A SER APRESENTADO NO SIMPÓSIO SOBRE PROGRAMAÇÃO METABÓLICA 
MATERNA E DESFECHO FETAL 
Soares, J.M.1, Martins, L.A.M.2 

1Faculdade de Ciências Aplicadas da UNICAMP, Limeira-SP, Brasil; 2Instituto de Biologia, UNICAMP, 
Campinas-SP, Brasil. 
 
• Introdução: Breve relato acerca do tema do trabalho e/ou justificativa. 
• Objetivos: Devem ser relacionados o (s) objetivo (s) para execução do trabalho. Caso sejam feitas 
citações bibliográficas, utilizar Autor, ano. 
• Métodos e Resultados: Este item deve conter um breve resumo dos métodos e dos resultados 
obtidos. Podem ser apresentados separadamente ou agrupados. Não esqueça de colocar unidades 
de medidas e o p valor. 
• Conclusão: Resumo deve ser finalizado com uma conclusão. A conclusão tem que, 
necessariamente, estar embasada nos resultados apresentados. 
• Apoio Financeiro: Deve ser mencionado na última linha 
• Serão aceitos resumos em português ou inglês. 
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• O resumo deve conter o número máximo de 2500 caracteres (contando espaços e apenas o corpo 
do texto, sem cabeçalho e autoria) em fonte Arial 12 (para símbolos especiais usar fonte "Symbol"). 

Preparação do Painel 
• Os painéis deverão ser confeccionados no formato de “banner” de 0,90 x 1,00m (L x A). 
• Serão disponibilizados cavaletes para o apoio dos painéis.  

• Para garantir que o seu nome seja citado de maneira uniforme, padronize o seu nome e sobrenome 
em todos os resumos em que você for autor ou co-autor. 
• O material a ser apresentado no painel durante o Simpósio deve ser substancialmente semelhante 

àquele descrito no resumo. Em particular, o título, autores e conteúdo científico devem ser 
idênticos aos do resumo aprovado. 

• Os resumos não devem conter gráficos ou tabelas, os resultados deverão ser descritos. 
• A exposição dos painéis está marcada para os dias 24 e 25/04/2019 no intervalo do almoço e os 

mesmos deverão ser fixados no local determinado no período da manhã. 
• Pelo menos 1 autor de cada painel deverá estar disponível no local para apresentá-lo ao público 

visitante e/ou ao Avaliador 
 

 

 


