NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
Os trabalhos submetidos deverão ser provenientes de pesquisas científicas, relatos de experiências, revisões
sistemáticas ou revisão da literatura. Para todos os casos deverão ser seguidas as regras abaixo:

I. ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
1. Os trabalhos científicos devem ser submetidos única e exclusivamente em arquivo salvo na versão Word e
enviados através do e-mail:
trabalhos@congressomundial.org.br
2. Para submissão de resumo de trabalho científico, é obrigatória a inscrição de pelo menos 01 (um) autor no
Congresso. A inscrição no Congresso dá direito à submissão de até 02 (dois) trabalhos.
3. Para submissão do resumo, selecionar uma das áreas de conhecimento conforme segue:
Área 1 – FARMÁCIA CLÍNICA E CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
Área 2 – PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPIA
Área 3 – FARMÁCIA ESTÉTICA
Área 4 – NUTRACÊUTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES
Obs: Indicar a área de submissão na primeira linha do corpo do trabalho.
4. Enviar no mesmo e-mail o comprovante de inscrição no Congresso de um dos autores do trabalho.

DATA LIMITE PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS: 31 DE AGOSTO DE 2016
II. ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO DO TRABALHO
1. O título e o resumo deverão ser redigidos em português ou inglês. O resumo deverá ser redigido de forma
contínua (parágrafo único), apresentando os itens: Introdução (com objetivos especificados), Metodologia
(material e métodos), Resultados, Conclusão e Palavras-chave.
2. O texto completo incluindo Introdução, Metodologia, Resultados, Conclusão e Palavras-chave não deverá
exceder 350 palavras, com margem esquerda de 2 cm e direita de 1,5 cm em página formato A4. O título e demais
informações dos autores não estão incluídos na contagem das palavras.
3. Fonte “Times New Roman” - tamanho 12.
4. Título em letras maiúsculas, negrito e centralizado.

5. Autores em letras maiúsculas e sem negrito, escrito em ordem direta (nome e sobrenome completos e sem
abreviações), ficando o nome do orientador em último lugar. Sublinhar o nome de quem irá apresentar o pôster.
6. Instituições envolvidas devem ser escritas em letras maiúsculas, relacionando com número sobrescrito os
autores, quando mais de uma Instituição, Unidade ou Departamento estiverem envolvidos. Incluir após as
instituições envolvidas o e-mail de contato do autor principal.
7. Indicar auxílio e/ou bolsa no fim do texto. Quando houver dois ou mais tipos de auxílio ou agências de fomento,
separá-los com ponto e vírgula.
8. Título, autores, departamento/unidade, texto e auxílio financeiro devem ser listados nessa ordem. Deixar uma
linha em branco entre estes itens.
9. Identificar o arquivo com o nome completo do primeiro autor.
10. Trabalhos que envolvam pesquisa com seres humanos – pesquisa que, individual ou coletivamente, envolva
o ser humano de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dele, incluindo o manejo de informações
ou materiais - devem seguir a Resolução CNS nº 466/12, do Conselho Nacional de Saúde e legislação correlata.
Trabalhos que envolvam o manejo de animais – pesquisa que implique no uso de animais ou material biológico
de procedência animal – deverão seguir a Lei Federal 11.794/2008, Lei Arouca e legislação correlata. Em ambos
os casos, deve ser incluído o nº da aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da instituição.

III. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TRABALHOS
1. Serão recusados resumos que contiverem apenas propostas de trabalho ou que forem elaborados fora das
especificações e formatação descritas no item II.
2. A recusa do trabalho não implica na devolução do valor pago na inscrição do(s) autor(es) no Congresso.
3. Os resumos serão avaliados por integrantes da Comissão Científica ou por representantes por ela indicados.
4. A aprovação dos resumos será divulgada em momento oportuno.
5. Os resumos aprovados serão publicados nos anais eletrônicos do Congresso.
6. Os membros da Comissão Científica não podem avaliar resumos de suas respectivas instituições.
7. A decisão da Comissão Científica sobre a aprovação, classificação e premiação dos trabalhos é irrevogável.

IV. ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PÔSTERES
1. A medida padrão dos pôsteres é 110 cm de altura x 90 cm de largura, redigidos em português ou inglês.
2. Deverão conter no pôster os seguintes itens: título, autores, e-mail para contato, introdução, metodologia,
resultados, conclusão e palavras-chave.

V. ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE PÓSTERES
1. No dia da apresentação os pôsteres devem ser afixados impreterivelmente as 8h, ficando sob responsabilidade
dos autores o material necessário para colocação do mesmo.
2. As apresentações dos trabalhos ocorreram das 13h às 14h, devendo o autor indicado estar presente durante
todo este período.
3. As datas e locais de apresentação serão divulgados em momento oportuno.
4. O certificado do trabalho será fornecido somente ao autor após a apresentação e avaliação do mesmo.

VI. PREMIAÇÕES
1. Os melhores pôsteres, um de cada área temática, receberão um certificado de menção honrosa.

VII. CERTIFICADOS
1. Após o término do Congresso será conferido certificado do trabalho aprovado ao autor principal.
2. O certificado será enviado diretamente para o e-mail do autor responsável pela submissão do trabalho.

