
 

RESUMOS  
 

1. Os resumos poderão ser feitos em duas modalidades: resumo simples 
(uma página)  ou resumo expandido ( que não deve ultrapassar a 4 
páginas) 
Os modelos encontram-se textualizados abaixo 

2. O resumo do trabalho deverá ser enviado, após o pagamento da taxa de 
inscrição.  

3. O envio dos trabalhos deverá ser feito até o dia 10 de maio de 2012. 
Após essa data não serão aceitos outros trabalhos  

4. Cada inscrição dará direito à apresentação de até (2) dois trabalhos.  
5. O apresentador do trabalho deverá estar inscrito no Simpósio.  
6. Após o recebimento dos trabalhos, estes  serão analisados pela 

Comissão Científica e o resultado será comunicado aos autores  
7. Para a aprovação dos trabalhos: só serão aceitos os que apresentarem 

objetivos claramente definidos; metodologia pertinente ao 
desenvolvimento do trabalho; resultados apresentados com clareza e  
conclusões inerentes ao mesmo  

8. Não serão aceitos  trabalhos detentores apenas de  resultados parciais 
ou intenção de projetos ou trabalhos futuros 

9. A avaliação estatística é obrigatória para estudos farmacológicos e 
clínicos.  

10. A nomenclatura química adotada deverá ser pela IUPAC.  
11. Os trabalhos avaliados e aceitos pela Comissão Científica poderão 

serem  apresentados em forma de pôsteres, cujas normas e instruções 
encontram-se disponíveis (modelo de resumo simples e expandido) 
nesta página do evento 

12. Resumos fora do padrão estabelecido não serão considerados. 

 

RESUMO SIMPLES 

1. O resumo simples poderá ter titulo em português ou espanhol, fonte Arial, 
com todas as letras em maiúsculo, tamanho da fonte 14, em negrito e 
centralizado, parágrafo simples, título claro e conciso, de preferência não 
ultrapassar 2 linhas 

 

2. O nome dos autores deverá ser inserido empregando a fonte Arial, 
tamanho 13; escrever o nome completo, por extenso, sem 
abreviações; após cada nome, colocar um número arábico, 
relacionado à filiação e ao endereço do autor; colocar um asterisco 
para indicar o autor principal; 

 

3. Resumo: O resumo deve ser redigido usando a fonte Arial, em português 
ou español, tamanho 11, com texto justificado. Utilizar frases curtas e 



objetivas; o resumo deve conter, no máximo, 300 palavras, dispostas em 
um único parágrafo 

 

4. Palavras chaves: no mínimo, 3 palavras-chave e, no máximo, 5; em 
português ou español, não pôr ponto no final)  

 

5. No resumo deve constar a introdução com objetivos, material e métodos, 
resultados e conclusão.  

 

RESUMO EXPANDIDO 

 

O resumo expandido deve conter, no máximo 4 páginas, em português ou 

español.  

 

1. O resumo expandido poderá ter titulo em português ou espanhol, fonte 
Arial, com todas as letras em maiúsculo, tamanho da fonte 14, em negrito 
e centralizado, parágrafo simples, título claro e conciso, de preferência não 
ultrapassar 2 linhas 

 

2. O nome dos autores deverá ser inserido empregando a fonte Arial, 
tamanho 13; escrever o nome completo, por extenso, sem 
abreviações; após cada nome, colocar um número arábico, 
relacionado à filiação e ao endereço do autor; colocar um asterisco 
para indicar o autor principal; 

 

3. No Resumo expandido deve constar o abstract, a introdução com 
objetivos,  materiais e métodos, resultados, conclusão, agradecimentos e 
referências 

 

 
 

ABSTRACT 

O abstract deve ser redigido usando a fonte Arial, em português ou español, 
tamanho 10, com texto justificado. Utilizar frases curtas e objetivas; deve 
conter, no máximo, 200 palavras, dispostas em um único parágrafo. Poderão 
ser usadas 3 a 5 palavras chaves 

 

Introdução 

 



1. Deverá ser textualizada usando a fonte Arial, tamanho 10, texto justificado, 

com parágrafo simples 

 

2. A citação das referências no texto deve ser feita na forma numérica, com 

números arábicos, sobrescritos1. Caso a citação envolva dois, três ou mais 

artigos não agrupados, usar vírgulas12,14,17,19. Caso seja um grupo de artigos, 

adotar4-9 

 

3. No final da introdução, explicitar o objetivo do trabalho 

 

 

4. Manter um espaço simples entre as seções. 

Material e métodos 
1. Nesta secção deverá ser empregada a fonte Arial, tamanho 10, texto 

justificado, com parágrafo simples. 

2. Caso exista a necessidade de subdividir a seção, colocar o subtítulo de 

cada divisão em negrito, mantendo a mesma formatação,  

 

3. Ex: Subtítulo 1, Subtítulo 2, Subtítulo 3 

 

Resultados e discussão 
1. Nesta secção utilizar fonte Arial, tamanho 10, texto justificado, com 

parágrafo simples 

2. Inserir as figuras em local apropriado, deixando pelo menos um espaço simples 

acima e abaixo de cada uma. A figura deve ser ordenada com números 

arábicos, devidamente relacionada ao texto (Figura 1), apresentando a legenda 

abaixo da imagem. Caso seja menor do que a largura da coluna, deve estar 

centralizada. Não acumule as figuras no final do texto. 

3. A avaliação estatística é obrigatória para estudos farmacológicos e 
clínicos e a nomenclatura química adotada deverá ser pela IUPAC 

 

 

 EX: Figura 1. Inserir a legenda da figura (não pôr ponto no final da legenda) 

 



4. As tabelas também devem ser ordenadas com números arábicos, o mais 

próximo possível da citação no texto (Tabela 1), devendo ser deixado um 

espaço simples acima e outro abaixo de cada uma. O título deve estar 

localizado acima dos dados, segundo o modelo abaixo. A tabela deve 

apresentar apenas linhas horizontais, dividindo o título e demarcando o final da 

tabela. 

 

Tabela 1. Inserir o título da Tabela (não pôr ponto no final do título) 

Empresa Dado X Dado Y 

Farmácia 1   
Farmácia 2   
Farmácia 3   
Farmácia 4   

* Inserir aqui notas, caso necessárias. 

 
Conclusão 
Usar  a fonte Arial, tamanho 10 texto justificado, com parágrafo simples. 

Agradecimentos 
Caso necessário, inserir os ‘agradecimentos’, empregando a fonte Arial, tamanho 10 

texto justificado, com parágrafo simples. Procure usar o estilo estabelecido, embora 

seja permitido usar letras maiúsculas. 

Referências  
1. Utilizar a fonte Arial, tamanho 9, texto justificado, com parágrafo simples. 

Priorizar a utilização de artigos e de livros como referências utilizando as 

normas da ABNT 

2. Acrescentar a referência citada no texto como 1,2,3,4, 

3. Consultar modelo  indicado 

 

RESUMOS EXPANDIDOS COM MAIS DE 4 PÁGINAS NÃO SERÃO 

ACEITOS! 

 


