
 
 

Regras para Inscrição de Trabalhos 
 

Os participantes inscritos no evento e que estiverem interessados em apresentar seus trabalhos 
poderão mandar os resumos, até o dia 29 de fevereiro de 2020, para o e-mail: 
simposiobiomed@bahiana.edu.br. 
 
Regras para a diagramação dos resumos:  
O resumo deve conter de 300 a 500 palavras, com o texto apresentando espaçamento simples entre 

as linhas, letra no tamanho 12, fonte Arial, e de três a cinco palavras-chave. Os caracteres próprios 

do trabalho referentes ao nome do Título, Autores, Instituições, Palavras-chave e Agências de 

Fomento não serão inclusos na contagem de palavras. 

Estrutura do resumo 

1. Tema/Título: conciso, compreensivo, refletindo o conteúdo do trabalho. 

2. Nome dos autores: os nomes completos dos autores devem ser colocados por extenso e 

separados por ponto e vírgula. O nome do/a professor/a deve ser posicionado na relação de 

nomes dos autores em último lugar. 

3. Introdução: abordagem sobre o que se trata o trabalho e objetivos.  

4. Desenvolvimento do trabalho: conteúdo sobre os materiais e métodos utilizados no estudo. 

5. Resultados e discussão: debate sobre os resultados decorrentes da experiência em 

comparação com a literatura (em caso de projeto, pode-se apresentar os resultados 

esperados). 

6. Considerações finais ou conclusão: síntese dos principais achados.  

7. Referência: devem ser elaboradas conforme a ABNT NBR 6023. Não devem ser incluídas 
citações no corpo do resumo. 

O/A candidato/a inscrito/a receberá o e-mail, até o dia 08/03/2020, com informações sobre a 
aprovação ou não aprovação do seu trabalho, o qual deve ser apresentado na forma de banner, de 
acordo com as orientações da Comissão Científica. Os autores dos melhores resumos serão 
convidados para apresentar o seu trabalho no formato oral, ao final do evento. 
 
Apresentações no Formato Banner  
Data: 27 de março de 2020 
Horário: das 12h às 14h 
Tempo de apresentação: 10min 
Local de apresentação: Térreo da Biblioteca acadêmica 
Premiação: Menção honrosa para o melhor trabalho científico apresentado no formato de banner. 
 
Apresentações no Formato ORAL  
Data: 27 de março de 2020 
Horário: às 17h 
Tempo de apresentação: 10min 
Local de apresentação: Auditório 1 
Premiação: R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o melhor trabalho científico apresentado no 
formato oral. 

  
 Atenciosamente, 

    Professor Gabriel Andrade Nonato Queiroz  
Salvador, 03 de fevereiro de 2020. 
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