
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

IV JORNADA DO CURSO DE BIOMEDICINA 

	
 
INSTRUÇÕES PARA ENVIO DE RESUMOS 

1. Período de envio até dia 04 de Junho de 2018. 

2. Os resumos se referem a trabalhos que serão expostos na forma de painéis. 

Considerando todos os trabalhos submetidos e apresentados na forma de painel, a 

comissão avaliadora selecionará três (03) trabalhos os quais serão apresentados 

posteriormente na forma de comunicação oral na IV Jornada de Biomedicina (data 

e local serão divulgados dia 04/06/2018). 

3. O envio do resumo representa um compromisso do(s) autor(es) em apresentar o 

trabalho durante o evento. O trabalho deverá ser apresentado obrigatoriamente 

pelo estudante responsável. 

4. Os resumos enviados serão avaliados pela Comissão Científica do evento. 

5. O autor inscrito receberá por e-mail a confirmação de envio e a aprovação ou não 

de seu trabalho. O resultado será divulgado até dia 08 de junho de 2018. 

6. A sessão de painéis será visitada por uma comissão avaliadora, escolhida pela 

comissão científica. No momento da visita da Comissão Avaliadora os alunos 

autores devem estar colocados ao lado do trabalho e serão questionados sobre 

seu desenvolvimento. Horário de apresentação dos painéis: 13/06/2018 (quarta-

feira), às 11h. 

7. As notas dos trabalhos serão obtidas em função de quesitos como objetivos do 

estudo, clareza da metodologia, e sua discussão, e também da postura e 

conhecimento dos autores observados na avaliação oral (visita dos avaliadores). 

8. O resultado da comissão avaliadora quanto aos painéis será divulgado às 17h do 

dia 13/06/2018.  Os três trabalhos selecionados farão apresentação oral, no dia 

14/06/2018 (quinta-feira), às 18h. A duração da apresentação deverá ser de no 

máximo 10 minutos (tolerância de 5 minutos). O local será divulgado no dia 

04/06/2018. Todos os trabalhos selecionados para apresentação oral receberão 

menção honrosa. 

9. Área: Saúde 

 

 



 

 
ELABORAÇÃO DO RESUMO 

� Para a submissão do Resumo na IV Jornada de Biomedicina é obrigatório a 

inscrição do apresentador no evento.  

� O resumo deverá ser redigido utilizando o software: Microsoft Word®. 

� Inserir um espaço simples (um “Enter”) entre o título e os autores, entre os 

autores e a instituição e entre a instituição e o texto, entre o texto e as palavras-

chave, entre as palavras-chave e o apoio financeiro. 

� Os resumos deverão ser escritos em um único parágrafo e ordenados nos 

tópicos: Introdução, Objetivos, Metodologia e Resultados/Conclusão. 

� Após a inscrição no site do Evento, os trabalhos deverão ser enviados somente 

on-line, pelo endereço: 4jornadadebiomedicinausc@gmail.com 

� O texto não deverá conter tabelas, fotos ou figuras. 

� Resumos fora dos padrões exigidos serão devolvidos aos autores para correção. 

 

 
FORMATAÇÃO 

� Margens: Esquerda com 2,5cm e superior, inferior e direita com 2cm. 

� Fonte: Times New Roman 12, letra estilo normal, o texto deverá ter 

em espaçamento simples, justificado e sem recuo de parágrafo. 

� Os trabalhos devem conter até 3500 caracteres (incluindo os espaços e os 

caracteres dos campos título, autores, texto, Instituição e apoio financeiro). 

� Título: Completo em letras maiúsculas, negrito, justificado (modelo em anexo). 

� Autor (es): Justificado(s), nomes completos de todos os autores (modelo em 

anexo). O nome do(a) apresentador(a) deverá estar sublinhado (mesmo nome da 

ficha de inscrição). O autor deverá estar associado a sua respectiva Instituição 

pelo número sobrescrito, entre parentes, ao final do seu nome. Os nomes dos 

autores deverão estar separados com ponto e vírgula (modelo em anexo). 

� Instituição: Justificado, nome (s) da (s) Instituição (ões), todos por extenso. A 

numeração que identifique a instituição de origem do (s) autor (es) deve estar 

entre parentes, sobrescrita e anterior ao nome da instituição (modelo em anexo). 

� Texto: Justificado e especificar os tópicos: Introdução, Objetivos, Metodologia 

e Resultados/Conclusão. Os tópicos devem ser colocados em negrito. 



� Palavras - chave: Informar três palavras – chave, em ordem alfabética e 

separadas por ponto e vírgula. 

� Apoio financeiro: Informar a (s) agência (s) de fomento separadas por vírgula. 

� MODELO EM ANEXO, clique aqui 

  
APRECIAÇÃO DOS RESUMOS 
� Os resumos serão avaliados pela Comissão Científica e Avaliadora, com base nos 

critérios abaixo: 
� Adequação do resumo ao evento; 
� Clareza na redação do resumo; 
� Definição dos objetivos; 
� Adequação da metodologia; 
� Resultados compatíveis com os objetivos propostos. 
 
PÔSTER 
� Apresentação em forma de pôster; 
� Tamanho: 90 x 100 cm; 
� Os painéis deverão conter: 
� Título do trabalho; 
� Nome(s) do(s) autor (es) e afiliação (Instituição); 
� Introdução; 
� Objetivo; 
� Metodologia; 
� Resultados e Discussão; 
� Conclusões. 
 

APRESENTAÇÃO ORAL DOS TRABALHOS SELECIONADOS 

As apresentações orais acontecerão no dia 14/06/2018 às 18h (o local será 

divulgado no dia 04/06/2018). A ordem das apresentações seguirá a orde. 

� Os apresentadores deverão comparecer no local, com suas respectivas 

apresentações (em pen drive) com antecedência de 30 minutos. 

� A apresentação deverá ser confeccionada no software: Power Point®. 

� Cada apresentação terá tempo máximo de 10min. 

 

 

 

 



MODELO: 
 
CARACTERIZAÇÃO DO POLIMORFISMO -308 (G>A) DO GENE TNF-ALFA 
EM PACIENTES COM DOENÇAS GÁSTRICAS. 
 
João da Silva(1); Ana Paula Fávaro Trombone(2); Lucas Trevizani Rasmussen(1,2). 
 
(1)Universidade do Sagrado Coração - USC; (2)Faculdade de Medicina de Marilia - 
FAMEMA. 
 
Introdução: O Fator de Necrose Tumoral-Alpha é uma citocina ... Objetivos: O 
presente estudo teve como objetivos ... Metodologia: A genotipagem foi realizada por 
PCR-RFLP ... Resultados/Conclusão No que diz respeito à distribuição dos 
alelos...Nossos resultados indicam que o polimorfismo do gene TNF... 
 
Palavras-chave: Gastrite; Polimorfismo; TNF. 
 
Apoio financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP; 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.  
 

 

 

 


