
 
 

 
 

INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE RESUMO NO  

II WORKSHOP ON INFLAMMATION 

O prazo final para envio dos resumos é 21 de Setembro de 2018 

 

1. Realizar a inscrição, manifestando o desejo de submeter trabalho através do formulário 

eletrônico; 

 

2. Efetuar o pagamento da inscrição via depósito bancário; 

 

3. Enviar para o email workshopinflammationinscricoes@gmail.com os 

seguintes documentos: 

i. Formulário de Inscrição 

ii. Comprovante do pagamento 

iii. Declaração de matrícula ativa em caso de estudantes 

iv. Resumo do trabalho no formato PDF. 

 

4. Os resumos deverão ser escritos, obrigatoriamente em INGLÊS com a seguinte estrutura: 

i. Introduction and objective; 

ii. Material and Method; 

iii. Results and conclusion 

 

5. O texto deverá conter no máximo 3000 caracteres, considerando os espaços; 

a. Título, autores, afiliação, palavras chaves e apoio financeiro não entrarão na contagem 

de caracteres. 

 

6. Os autores com resumos selecionados para apresentação Oral serão comunicados por email até 

o dia 05 de Outubro de 2018; 

 

7. Os trabalhos não selecionados serão apresentados em formato de Pôster.  

 

Facebook: /wokshoponinflammation 

Instagram: @wokshoponinflammation 

Email: workshopinflammation@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 
 

INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO DE PÔSTER NO  

II WORKSHOP ON INFLAMATION 

Idioma: Inglês 

Dimensões: 90 a 100 cm de altura e 80 a 90 cm de largura 

Elementos obrigatórios: 

Elemento 
Tamanho da 

Fonte 
Efeito da Fonte 

Estilo da 

Fonte 

Alinhamen

to do texto 

Título 60 Caixa Alta Negrito Centralizado 

Nome dos autores 
Mínimo: 42 

Máximo: 56 

Nome do apresentador 

sublinhado 
Normal Centralizado 

AFiliação 
Mínimo: 36 

Máximo: 50 
- Normal Centralizado 

Resumo, 

metodologia, 

resultado e 

conclusão 

Superior a 28 - Normal Justificado 

Legendas Superior a 20 - Normal Justificado 

Apoio financeiro Superior a 28 - Normal Centralizado 

 

1. Título: Tamanho da fonte 60, letras maiúsculas, em negrito e alinhamento centralizado; deverá 

ser idêntico ao enviado no resumo. 

2. Nomes dos autores: Nomes por extenso, com o nome do apresentador sublinhado. Deverá ficar 

abaixo do título, com letras menores que a do título (tamanho da fonte entre 42 e 60), sem negrito 

e alinhamento centralizado; 

3. Afiliação completa de cada autor: Nome do Laboratório e/ou Departamento, Instituição, 

Cidade, Estado e País (exceto Brasil) em letras menores que a dos nomes (tamanho da fonte 

entre 36 e 50), sem negrito, centralizado. Deverá ser inserida abaixo dos nomes dos autores. 

4. Estrutura: Tamanho da fonte sugerido é superior que 28 com texto justificado;  

(i) Resumo 

(ii) Metodologia 

(iii)Resultados 

(iv) Conclusões 

5. Legendas: As legendas dos elementos gráficos (figuras, tabelas e quadros), com tamanho da 

fonte maior que 20 e texto justificado; 

6. Apoio Financeiro: com tamanho da fonte superior a 28 e texto centralizado; 

7. Palavras-chave: com tamanho da fonte superior a 28 e texto justificado. 

Facebook: /wokshoponinflammation 

Instagram: @wokshoponinflammation 
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