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PROFISEM CIÊNCIA EM  

IV Seminário de Ciência e Tecnologia em Biomodelos - ICTB/FIOCRUZ 

Auditório térreo da ENSP/ Fiocruz- RJ    -   Dias 10 e 11/12/2019 

 

NORMAS DE ENVIO DE TRABALHOS 

INFORMAÇÕES RESUMIDAS 

Prazo para envio de trabalhos: até 14/11/2019 

Resultado da avaliação dos trabalhos constará no site  e será  confirmado através de e-mail até 

o dia 27 /11/2019. 

 

Áreas de interesse:  Ciência em Animais de Laboratório, Biomodelos, Biossegurança, Gestão de 

Biotérios, Monitoramento Sanitário, Doenças Infecciosas, Doenças Parasitárias, Doenças 

Negligenciadas, Métodos Alternativos ao Uso de Animais de Laboratório e Educação em 

Ciência em Animais de Laboratório. 

 

O autor deverá indicar a área de interesse, porém é prerrogativa da Comissão Científica 

remanejar o trabalho para outra área se achar mais adequado. 

Regulamento para Envio de Trabalhos Científicos 

• O julgamento dos trabalhos será feito com base nos resumos enviados. 

• A submissão será realizada somente por envio do trabalho por email 

1.seminarioctbm@gmail.com 

• O envio do resumo representa o compromisso definitivo do(s) autor(es) em apresentar 

o trabalho, se aceito, durante o seminário. 

• Os resumos aceitos serão publicados nos anais da Revista da Sociedade Brasileira de 

Ciência em Animais de Laboratório – RESBCAL  

• Os melhores trabalhos serão premiados. 

 

NORMAS PARA PREPARAÇÃO DO RESUMO 

Idioma: Português  

Fonte: Arial 12, espaçamento simples. O título do resumo deve ser todo em letras maiúsculas. 

Alinhamento do texto do resumo: justificado. O resumo deve ser escrito em um único parágrafo 

e deve conter informações pertinentes à Introdução, Material e Métodos, Resultados e 

Conclusões do trabalho. O número máximo de caracteres para o corpo do resumo é de 3.000 
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caracteres (contando espaços). O resumo não deve conter figuras, citações bibliográficas, 

referências e abreviações pouco usuais. Palavras-chave: primeira letra maiúscula, restante 

minúscula em negrito.  Formatar o texto, no arquivo WORD. A ortografia deve ser 

cuidadosamente verificada, assim como deve ser respeitada a nomenclatura científica. No final 

do resumo, os autores devem incluir órgãos de fomento ou financiadores, se houver.  

A Comissão Organizadora reserva-se ao direito de somente analisar os trabalhos que sigam as 

normas estabelecidas. 

A apresentação do trabalho será na forma de pôster, sendo que os melhores trabalhos poderão 

ser premiados. 

O autor que enviar o resumo será denominado autor correspondente. Toda a comunicação do 

congresso referente ao trabalho será direcionada ao autor correspondente, que se 

responsabilizará em repassar as informações aos outros autores/coautores. 

 

O autor correspondente que enviar o trabalho deve preencher um endereço de e-mail válido, 

pois toda a comunicação do evento será efetuada via e-mail, inclusive o aceite do trabalho. 

 

Os trabalhos devem ser cadastrados em Português, não serão aceitos trabalhos em outros 

idiomas. 

 

Não há limitação de número de trabalhos enviados por autor correspondente. 

 

É necessário estar inscrito no congresso para enviar o trabalho. 

 

É importante revisar atentamente todo o conteúdo antes de enviar o trabalho, pois depois de 

enviado, o trabalho não poderá ser modificado. A Secretaria Executiva não deverá efetuar 

nenhum tipo de correção ou inclusão de informação, seja no resumo, no título ou autoria do 

trabalho.  

 

O conteúdo dos trabalhos é de inteira responsabilidade dos autores/coautores. 

  

Ao enviar o trabalho para seleção, os autores/coautores autorizam a Comissão Organizadora do 

congresso a publicar ou divulgar o trabalho em todos os meios de comunicação, não cabendo 

qualquer pagamento por direito autoral. 
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Procedimento para inscrição no IV Seminário de Ciência e Tecnologia em 

Biomodelos - ICTB/FIOCRUZ 

Auditório térreo da ENSP/ Fiocruz- RJ    -   Dias 10 e 11/12/2019 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO        -    VAGAS LIMITADAS   

1. Preencha este Formulário de Inscrição no link    https://goo.gl/forms/VZuI6bGOMPc1lDl43 
 
2. Para inscrever   o(s) trabalho(s) no evento  preencha o formulário no Link acima e envie o  arquivo em WORD  

para o e-mail: 1.seminarioctbm@gmail.com 
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