
Instrução para submissão de resumo 
 
Para submeter os resumos proceder da seguinte forma: 

● O trabalho submetido deve apresentar pelo menos um autor inscrito no 
congresso.  

● Envio do resumo deverá ser somente pelo site. 

Instruções para Preparação dos Resumos: 

• Os resumos poderão ser submetidos em inglês e português até o dia 01 de 

novembro. Entretanto, resumos submetidos com múltiplos erros 

ortográficos e gramaticais serão sumariamente rejeitados. 

• Serão aceitos até 10 trabalhos por inscrição. 

• O resumo deve conter título conciso evidenciando o estudo a ser 

apresentado. Em letra maiúsculas e negrito centralizado. 

• Para garantir que o seu nome seja citado de maneira uniforme, o autor deve 

padronizar seu nome e sobrenome em todos os resumos em que for autor ou 

co-autor. 

• O corpo do resumo não deve exceder de 3500 caracteres (incluindo os 

espaços) em fontre Times New Roman, tamanho 12, espaçametno 1,5cm, 

tamanho do documento A4, orientação retrato, magens superior e inferior 

2,5 cm e margens esquerda e diretia 3cm, justificado, recuo de parágrafo de 

1,5 cm.. 

• O resumo será digitado em corpo único na seguinte sequência: introdução, 

objetivos, métodos, resultados, conclusões e palavra-chave (máximo de três). 

• O resumo deverá conter informações relevantes para o trabalho, como: idade 

e gênero no caso de experimentos com humanos, e, espécie, idade, peso e 

gênero quando no uso de animais de laboratório. 

• Os resultados quantitativos não serão aceitos sem os valores numéricos (e.g.: 

número de amostras, média e erro padrão; porcentagem do controle, etc...). 

  



 

• As citações de referências bibliográficas devem ser mantidas em um número 

mínimo de 2 citações, se necessário, mencionar: nome do periódico 

abreviado, volume, página inicial, ano (e.g.: Res. 472:24,1992). Estes devem 

estar em corpo 10, espaço simples. 

• Quando os experimentos que compõem o resumo envolverem animais ou 

seres humanos deve-se, obrigatoriamente, adicionar o código da aprovação 

(protocolo/ processo/ número) e anexar o documento do Comitê de Ética. 

• Caso não seja anexado o documento do Comitê de Ética Experimental da 

Instituição é obrigatório incluir justificativa para a ausência do mesmo no 

final do resumo. 

• As referências deverão ser apresentadas ao final do resumo. 

 

Modelo Título: INCREASED OGA ACTIVITY DECREASES VASCULAR PROTEINS. 

1Yoshioka, W.M.*, 2 Yoshizato, C., 1 Departamento da FeSBE – ICB- USP, 2 

Departamento de Farmacologia– FMRP-USP. 

Introdução: Apresentar os fundamentos para o desenvolvimento do estudo. Caso 

sejam feitas citações bibliográficas siga o exemplo: Proc. Natl. Acad. Sci. USA 82; 

2049, 1986. 

Objetivos: Refere-se a descrição dos objetivos propostos para execução do trabalho. 

Métodos: Número da aprovação do presente projeto (protocolo/processo) no 

comitê de ética em experimentação animal ou humana. Não esqueça de mencionar o 

tamanho da amostra Esta seção deve conter um breve resumo dos métodos 

utilizados, incluindo análise estatística. 

Resultados: Não esqueça de adicionar valores (numéricos médias ± desvio padrão, 

erro padrão, etc) e suas unidades de medida. 

Conclusão: O resumo deve ser finalizado com uma conclusão, que deve estar 

necessariamente embasada nos objetos e resultados apresentados. 

Apoio Financeiro: CNPq, Capes, FAPESP 
 

* Autor responsável pela apresentação. 

  



 
 

Modalidade Pôster 

Impresso: medidas para confecção do pôster: 

O pôster deve ser semelhante ao resumo. Em particular, o título, os autores e o 

conteúdo científico devem ser idênticos. 

Dimensão: A dimensão do painel será de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) de 

altura por 0,90 m (noventa centímetros) de largura. Título: O título deverá ser o 

mesmo utilizado no resumo e ser escrito em letras maiúsculas que permitam sua 

leitura a 3 m de distância (sugere-se fonte Arial tamanho 70 ou maior). 

 Abaixo do título, com letras menores (sugere-se fonte Arial tamanho 60), devem 

aparecer os nomes dos autores, do laboratório, do departamento, da instituição, da 

cidade e do estado. O nome do autor que apresentará o trabalho deverá estar 

sublinhado. Corpo do painel: Deve ser feito de preferência com o mínimo possível 

de texto (sugere-se fonte Arial tamanho 20) e o máximo possível de ilustrações 

(figuras, diagramas e tabelas). 

● Os posters deverão ficar fixados nos locais determinados pela comissão organizadora 

do evento em dia e hora pré-determinado pela comissão julgadora. 

● Os pôsters não retirados dentro do período determinado serçao descartados. 

● A confecção do pôster impresso é de responsabiidade dos autores que irão expor o 

trabalho durante o evento. 

 
APRESENTAÇÃO ORAL: 

A apresentação deverá ser no formato PowerPoint. O tempo de duração de 

cada apresentação deverá ser de 10 minutos seguidos de 5 minutos para perguntas. 

Pedimos a gentileza que o apresentador entre em contato com nossa equipe no local 

de apresentação com um hora de antecedência. Toda a equipe de organização estará 

identificada com camiseta do congresso e sempre haverá ao menos um responsável 

no interior do Anfiteatro durante todo o evento. 

As apresentações dos trabalhos serão realizadas no dia 22/11, a partir das 

7:00pm no local que será devidamente informado por e-mail aos apresentadores. 

A apresentação deverá ser no formato PowerPoint. 

  



 

 
Prazo de inscrição: de 01/06/2019 a 01/11/2019, através do website do 

congresso: cimi2019.com.br 

A Comissão científica confirmará o recebimento do seu trabalho. 

O resultado da seleção será comunicado aos inscritos 

Confirmada a participação os autores e coautores serão contatados para as 

providências complementares. 

Será emitido certificado de que o trabalho foi apresentado, especificando o 

nome do apresentador. 

O certificado estará disponível para download no site do Congresso 

(www.cimi2019.com.br) ao final do evento. 

O não comparecimento do apresentador inscrito impede o recebimento do 

certificado de apresentação do trabalho 

 
 

Desde já agradecemos a colaboração e participação no evento. Atenciosamente, 

 

Clarissa Aires de Oliveira 


