
JORBIO USC 2018 
 
 

1. PREPARAÇÃO DO RESUMO: 
 
� Os resumos deverão ser classificados dentro dos seguintes eixos temáticos do evento: 

(1) Ambiente 
(2) Saúde 
(3) Práticas Educativas 
(4) Feira de Ciências (para alunos do ensino médio) 
 

� 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 e Conclusão. 

� 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, 
Resultados e Conclusão. Os tópicos devem ser colocados em negrito. 

� Palavras - chave: Informar três palavras - chave. 
� Apoio financeiro: Informar a (s) agência (s) de fomento separadas por vírgula. 
� Comitê de Ética em Pesquisa: Informar o número do protocolo de aprovação do 

comitê de ética responsável (se houver). 
� Informar o eixo temático ao qual o resumo pertence. 

 
AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 
• Os resumos serão avaliados pela Comissão Científica e Avaliadora, com base 
nos critérios abaixo: 
(1) Adequação do resumo ao evento; 
(2) Clareza na redação do resumo; 
(3) Definição dos objetivos; 
(4) Adequação da metodologia; 
(5) Resultados compatíveis com os objetivos propostos. 



 
 

2. CONFECÇÃO DOS PAINÉIS: 
� Cada autor terá um espaço de 1m2. 
� É obrigatório a apresentação do título, autores, introdução (em tópicos, 

somente os pontos mais importantes), objetivos, material e métodos, 
resultados, considerações finais e referências (cinco no máximo).  

� Desde que contenha os itens obrigatórios, o(s) autor(es) estão livres para usar 
sua criatividade com relação à fonte, plano de fundo, cor da impressão. 

 

AVALIAÇÃO DOS PAINÉIS 
• A apresentação de painéis será avaliada pela Comissão Científica e 
Avaliadora, com base nos critérios abaixo: 
(1) Clareza na apresentação dos objetivos, metodologia, resultados e discussão; 
(2) Conhecimento do autor em relação ao trabalho; 
(3) Postura/desenvoltura do apresentador; 
(4) Layout geral do pôster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(modelo do resumo) 

CARACTERIZAÇÃO DO POLIMORFISMO -308 (G>A) DO GENE TNF-ALFA 
EM PACIENTES COM DOENÇAS GÁSTRICAS. 
 
João da Silva(1); Elizabete Bertolo(2); Albert Einstein(1,2). 
 
(1)Universidade do Sagrado Coração - USC; (2)Faculdade de Ciências da Vida (FCV). 
 
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: No que diz respeito à distribuição dos alelos. Conclusão: 
Nossos resultados indicam que o polimorfismo do gene TNF... 
 
Palavras-chave:  
 
Apoio financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP; 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.  
 
Comitê de Ética em Pesquisa: CEUA/USC 00000. 
 
Eixo temático: Saúde 
 


