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XIII SEMINÁRIO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

VI SEMANA DE BIOTECNOLOGIA 
11 a 13 de novembro de 2015 

 

 

SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES: IDEIAS EM BIOTECNOLOGIA 

 

 

NORMAS PARA INSCRIÇÃO: 

Período de inscrição: 10/08/2015 a 10/09/2015 

Requisito para participação: Aluno de graduação do curso de Biotecnologia devidamente 

matriculado e inscrito no evento. 

Inscrição do resumo: os resumos deverão ser enviados eletronicamente utilizando o programa word 

(.doc) para o e-mail: seminario.biotec.iptsp@gmail.com. Destacar na mensagem “Apresentação 

de pôster: ideias em Biotecnologia”. Após o envio do resumo, o responsável receberá um e-mail de 

confirmação do recebimento que será o comprovante de envio. Para aceite do resumo, ao menos um 

autor deverá estar inscrito no Evento, sendo solicitada a devida comprovação. 
Forma de apresentação: Os resumos serão avaliados pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) do 

Curso de Biotecnologia da UFG. Os resumos selecionados serão divulgados no site do IPTSP e 

apresentados na forma de pôster pelo responsável no dia do evento, conforme consta na programação 

do evento.  

 

 

FORMATAÇÃO DO RESUMO: 
Fonte: Times New Roman / tamanho 12;  

Tamanho do texto: até 2500 caracteres contando espaços e sem usar parágrafos;  

Título: usar letras maiúsculas.  

Autores: separados por ponto-e-vírgula em itálico; sobrenome seguido pelas iniciais separadas por 

vírgula, ex: Rigotto, C.; Sincero, T.C.; Souza, M.L..  

Instituição e e-mail do apresentador 

 

Apresentação do Resumo:  
1- O resumo deverá ser constituído pelos itens: título, autor(es), turma e período dos estudantes 

envolvidos, introdução com sistematização do problema, material e métodos, resultados 

esperados e discussão. No entanto, esses tópicos não deverão ser citados ao longo do 

resumo. 

2- Só deverão ser usadas abreviaturas cientificamente reconhecidas, caso contrário deverá haver 

uma primeira citação por extenso no texto.  

3- Nomes de gêneros e espécies deverão ser grafados em itálico, e deverá ser respeitada a 

nomenclatura científica. 

4- Não colocar tabelas ou figuras no resumo. 
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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DO PÔSTER: 

 

1- O tamanho do pôster será de 1,5 m de altura por 1,0 m de largura.  

2- O pôster deverá apresentar: título, autor(es), turma e período dos estudantes envolvidos, 

introdução com sistematização do problema, material e métodos, resultados esperados e 

discussão, e referências bibliográficas (opcional).  

3- A fixação e retirada do pôster ficará sob responsabilidade dos apresentadores. O pôster 

deverá ser fixado às 14:00 horas do dia 12/11/2015 no local indicado para cada trabalho e 

somente deverão ser retirados a partir das 19:00 horas do mesmo dia. 

4- Todos os apresentadores deverão estar presentes na sessão de pôster, que será no dia 

12/11/2015 das 16:00 às 19:00h. 

5- Todas as apresentações serão avaliadas por uma Comissão formada pelo NDE/Biotecnologia.  

6- A Comissão de Avaliação dos Pôsteres e a Secretaria do Seminário não se responsabilizam 

pelos pôsteres não retirados dos painéis após o término do evento. 
 


