
Normas para publicação 

 

O Comitê de Organização da I MCBio&CN, 2016 (I Mostra Científica de Biologia & 
Ciências da Natureza) convidou professores, alunos e profissionais a submeterem 

resumos de artigos científicos, descrevendo resultados de trabalhos de pesquisa ou 
de aplicação tecnológica. Cada artigo foi submetido à avaliação cega por pares 
(double-blind reviewing) e julgado segundo sua relevância técnico-científica, 
adequação ao evento, estrutura, qualidade do texto, resultados apresentados, dentre 
outros aspectos.  

 
Normas para elaboração do Resumo Simples, Banner e Apresentação Oral 

da 

I Mostra Científica de Biologia & Ciências da Natureza - 
UAB/UFPI/2016 

 
          No momento da submissão dos trabalhos os autores deveriam informar o 
tipo:  
 
Oral – Este tipo de apresentação se destina aos trabalhos dos alunos e 

professores que estão em fase final da elaboração do TCC do curso de Lic. em 
Ciências Biológicas da Turma UAB 3 (obrigatoriamente). Os trabalhos serão 
apresentados oralmente em uma sala do Polo onde estará acontecendo o 
evento  com projetor de multimídia, e as sessões contarão com um responsável 
pela coordenação. 
 
Banner – Este tipo de apresentação se destina aos inscritos com a apresentação 
de trabalhos de pesquisa científica com resultados parciais, projetos de pesquisa 
e a trabalhos concluídos em forma de banner. O banner ficará exposto em espaço 
reservado e em horário específico, sob orientação da coordenação do evento. O 
autor deverá estar presente durante o horário de exposição para discutir e tirar 
dúvidas da comunidade e alunos interessados no tema. A coordenação do evento 
não se responsabiliza por danos que possam ser causados ao banner. 
 

 
1) Como preparar e enviar o resumo? 
 

- A comissão julgadora, composta por professores, avaliará a qualidade dos 
resumos e emitirá um parecer que será enviado por e-mail aos inscritos. 
- A comissão científica reserva-se ao direito de recusar qualquer resumo que não 

corresponda aos critérios citados abaixo. 
 
 
 Normas para confecção dos resumos: 

 
 



1. CONFIGURAÇÃO DA PÁGINA: Papel A4, margens superior/inferior ajustadas 

em 2,5 cm, e esquerda/direita em 2 cm.  
 
2. FONTE: Usar fonte Arial, tamanho 12, espaço 1,15 entre linhas, justificado, no 
texto do resumo. 
 
3. TÍTULO: O título do trabalho deverá ser escrito com fonte tipo Arial 12, negrito, 

caixa alta, centralizado. Se houver nome científico no título, estes devem ser 
escritos em itálico e acompanhados do nome do autor da espécie. Por exemplo:  
Orbignya phalerata Mart. 
 
4.  NOME DO(S) AUTOR (ES): Até cinco nomes, separados por vírgula, 
incluindo o orientador. NÃO usar titulações (mestre, doutor, etc.).  
O nome dos autores deve ser em linha contínua e espaçamento simples. Os 
nomes dos autores devem ser escritos com as iniciais em maiúsculo, 
acompanhado de um número sobrescrito que indicará, logo abaixo do resumo, a 
filiação institucional e endereço eletrônico do primeiro autor para correspondência. 
Ex: Alex Gonçalves dos Santos1. Os nomes dos autores devem estar 
centralizados, fonte tipo Arial 11, normal. 
 
 
5.   RESUMO: O texto do resumo simples deverá ter no máximo 2.000 caracteres, 
incluindo os espaços:  
 
Os resumos devem ser em parágrafo único sem incluir figuras, tabelas ou 

referências. Os itens da estrutura do resumo contemplam: 
a) Introdução 
b) Objetivo 
c) Metodologia ou Material e métodos 
d) Resultados (parciais ou concluído) 
e) Conclusões ou Considerações finais 
  
6.   PALAVRAS-CHAVE: três palavras, separadas por ponto e iniciadas por letras 

maiúsculas. 
 
7. FONTE DE FINANCIAMENTO: Após as palavras-chave, pular uma linha e 
informar ao final do texto em linha separada a(s) fonte(s) de financiamento, se 
existir (custeio, quando for o caso), em letra Arial, tamanho 11. 
 
 

 2) Como preparar o banner? 
 
        Os autores deverão preparar o banner baseado no resumo enviado I Mostra 
Científica de Biologia & Ciências da Natureza a ser apresentado conforme 

programação do evento no dia do evento. 
 
Dimensão máxima do banner: Largura: 90 cm e altura: 120 cm.  
 



Clareza e apresentação: O texto do banner deverá ser legível a uma distância 

de pelo menos 1 metro. Utilizar os vários recursos gráficos disponíveis para 
despertar o interesse do público. 
 
 A confecção do pôster será de responsabilidade dos autores, seguindo as 
normas estabelecidas. O modelo sugerido segue em anexo e a impressão em 
plotter será necessária, seja em papel ou em lona; 

 Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam 
facilmente identificadas; 

 Utilizar o mínimo de texto e deve-se privilegiar o uso de recursos visuais, como 
imagens, quadros, tabelas, figuras e fotos. 

        

No banner deverá constar necessariamente e separadamente: 
 
- A logomarca do evento e instituições de origem (I Mostra Científica de 

Biologia & Ciências da Natureza e UAB/UFPI) 
- Título idêntico ao do resumo submetido; 
- Nomes dos autores  (não precisa e-mail, mas deve-se sublinhar o 
autor/apresentador do trabalho); 
- Introdução; 
- Metodologia; 
- Resultados e Discussão (se houver); 
- Conclusões (se houver); 
- Referências; 
- Instituição de fomento. 

 
        Banners sem esses tópicos ou sem essa organização serão considerados 
fora do padrão. 

       As caixas de texto do banner poderão ser ajustadas de acordo com a 
necessidade de cada trabalho. 

 

3) Como preparar a apresentação oral: 

       Os trabalhos que serão apresentados na forma oral devem seguir as 
seguintes orientações: 

 Cada trabalho deve ser apresentado no período definido pela comissão 
organizadora do evento (no mínimo 10 no máximo 15 minutos de apresentação); 

 Após a apresentação deverão ser reservados alguns minutos para arguição da 
banca examinadora; 

 Deverá ser utilizado como material de apoio slides no formato Power Point 
(*.ppt). 

 Estarão disponíveis para o apresentador os seguintes recursos: projetor 
multimídia (Data Show) e um computador. 

      
- As apresentações orais serão realizadas nos horários pré-determinados 
conforme programação;  



 
- Cada apresentação começará rigorosamente no horário. 


