II SEMANA DE BIOMEDICINA FPB: UM MUNDO DE DESCOBERTAS
19 a 23 de novembro de 2018

Normas para submissão e apresentação de trabalhos – Resumos simples

NORMAS GERAIS:
- Os trabalhos científicos submetidos serão apresentados na forma de pôster;
- Cada inscrito poderá participar de até 02 (dois) trabalhos;
- Cada trabalho deverá conter, no máximo, 05 (cinco) participantes, incluindo o orientador;
- Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail submissaosembio2018@outlook.com,
indicando a área/tema do resumo no título do e-mail, no período de 22 de outubro a 09 de
novembro de 2018;
- Os trabalhos deverão ser orientados por um professor da FPB;
- O responsável pelo envio do resumo será notificado por e-mail sobre a aprovação ou não
do trabalho submetido;
- Somente um autor poderá apresentar o trabalho científico;
- Serão concedidos certificados de Menção honrosa e premiações para os trabalhos
classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar.
Temas para submissão de trabalhos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biossegurança
Bioética
Hematologia
Microbiologia
Imunologia
Parasitologia
Fundamentação Química
Vidrarias e equipamentos de laboratório
Coleta de amostras
Hemoterapia e Banco de Sangue
Imaginologia
Reprodução Assistida
Toxicologia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicina Nuclear
Análise de Alimentos
Biomedicina Estética
Acupuntura
Estrutura e Função Humana
Processos Biológicos
Citologia Oncótica
Gestão da Qualidade
Saúde Coletiva e Epidemiologia
Bioestatística

NORMAS DE FORMATAÇÃO
A lauda deverá ser configurada em tamanho A4, com margem superior e esquerda a 3,0cm
e direita e inferior a 2,0cm.
O título e subtítulo (se houver) do trabalho deverão ser centralizados, em caixa alta, negrito
(Título) e fonte Times New Roman, tamanho 12.
O nome do autor e co-autor(es) (se houver), serão alinhados à direita, devendo constar o
nome por extenso, sem abreviações, com apenas a primeira letra dos nomes e sobrenomes em
maiúscula, fonte Times New Roman, tamanho 11. Após citar o nome dos integrantes, abaixo
destes deverá constar o e-mail do autor principal, alinhado à direita, em fonte Times New Roman,
tamanho 11.
O resumo deverá ser escrito em parágrafo único, fonte Times New Roman, tamanho 12,
entre 250 e 300 palavras, em espaçamento simples. Deverão constar os seguintes tópicos
principais: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e Conclusão. O resumo deve conter de
três a cinco palavras chaves, relacionadas ao trabalho e separadas por ponto e vírgula.
Os resumos deverão ser enviados em PDF (Portable Document Format).
Resumos fora das normas e/ou fora do prazo de submissão não serão avaliados.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO
Os trabalhos científicos selecionados para exposição serão afixados em local específico, a
ser divulgado pela comissão organizadora. O apresentador deverá permanecer no local indicado
durante todo o horário determinado para sua explanação. A afixação do pôster, bem como sua
retirada serão de inteira responsabilidade dos autores do trabalho, não cabendo à organização
qualquer responsabilidade sobre ele. Será destinado o tempo de 10 (dez) minutos para exposição
do trabalho científico e 5 (cinco) minutos para considerações do avaliador.
O banner deverá seguir as seguintes configurações:
- Altura: 120 cm; Largura: 90 cm;

- Fonte: Arial ou Times New Roman, em tamanho que permita boa leitura a uma distância
de 1,5 metros (Recomendado tamanho da fonte a partir de 28);
- Conteúdo: Título, Autores, Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados, Conclusão e
Referências. Podem ser utilizados figuras e gráficos, em tamanho adequado e impressos de modo
que possam ilustrar de maneira clara o que se propõe.
Os banners devem ser confeccionados, preferencialmente, ser em papel firme, de boa
gramatura, ou em lona. A cor do plano de fundo dos banners será de livre escolha dos autores.

Concurso de maquetes e jogos didáticos

A II Semana de Biomedicina da Faculdade Internacional da Paraíba realiza um concurso de
maquetes e jogos didáticos envolvendo os diferentes conteúdos trabalhados durante o curso,
assim como as diferentes habilitações do profissional biomédico.
Os trabalhos selecionados serão expostos no pátio da faculdade durante a II Semana de
Biomedicina (data e horário a serem divulgados) e os estudantes responderão a perguntas de uma
comissão avaliadora, formada por professores do curso.
Serão concedidos certificados de Menção honrosa e premiações para os trabalhos
classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar.

Regulamento:
- Poderão se inscrever grupos contendo 3 ou 4 estudantes do curso de Biomedicina da FPB;
- Cada estudante poderá estar inscrito em apenas 2 trabalhos (maquete ou jogo);
- No ato da inscrição, o grupo deverá enviar um resumo do trabalho, apresentando os principais
objetivos e uma breve descrição do que será desenvolvido, indicando o principal tipo de material
que será utilizado para a confecção do trabalho;
- Os resumos devem ser enviados para o e-mail submissaosembio2018@outlook.com, no período
de 22 de outubro a 09 de novembro;
- Todos os trabalhos do concurso devem ser orientados por um professor do curso de Biomedicina
da FPB;
- Serão aceitas inscrições de trabalhos (maquetes e jogos didáticos) nos seguintes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biossegurança
Bioética
Hematologia
Microbiologia
Imunologia
Parasitologia
Fundamentação Química
Vidrarias e equipamentos de laboratório
Coleta de amostras
Hemoterapia e Banco de Sangue
Imaginologia
Reprodução Assistida
Toxicologia
Medicina Nuclear
Análise de Alimentos
Biomedicina Estética

•
•
•
•
•
•
•

Acupuntura
Estrutura e Função Humana
Processos Biológicos
Citologia Oncótica
Gestão da Qualidade
Saúde Coletiva e Epidemiologia
Bioestatística

