
Envio de trabalhos 

Os participantes que optarem por enviar resumo de seu trabalho devem fazê-lo até dia 

15/02/2019, por meio do e-mail  workshopgenetica@gmail.com. 

 

Normas para a submissão de resumos e apresentação de trabalhos no XIX 

Workshop de Genética 

 

1) Os resumos de trabalhos científicos apresentados devem abranger temas da área da 

Genética. 

 

2) Os resumos devem ser submetidos até o dia 15 de fevereiro de 2019. 

 

3) Os resumos devem ser enviados exclusivamente por via eletrônica, para o e-mail  

workshopgenetica@gmail.com, indicando no campo “Assunto” o termo “Resumo”. 

 

4) Os resumos devem ser enviados nos formatos “.doc” ou “.docx”. Arquivos em 

formato PDF não serão encaminhados para análise. 

 

5) Os resumos submetidos somente serão encaminhados à Comissão Científica para 

análise após a efetivação do pagamento da taxa de inscrição no evento (lembrando que o 

pagamento por boleto requer um prazo de 2 a 3 dias úteis para ser compensado e 

efetivado). 

 

6) Serão aceitos apenas resumos de trabalhos inéditos (dados não publicados). Não 

serão aceitas descrições de projetos, intenções de trabalho ou revisões bibliográficas. 

 

7) Um autor inscrito pode submeter e apresentar um único trabalho, podendo, no 

entanto, ser co-autor de outros. Na ausência do autor do trabalho aceito, um dos co-

autores poderá apresentá-lo desde que este esteja devidamente inscrito no evento. 

 

8) Membros da Comissão Organizadora podem enviar resumos, porém lhes é vetado o 

direito de concorrer às premiações. 

 

9) Será emitido apenas um certificado para cada resumo aceito e apresentado. Nele 

constará o título do trabalho, o nome do autor e de todos os co-autores conforme dados 

submetidos no sistema. 

 

10) Os resumos submetidos serão avaliados por uma equipe de docentes e pós-

doutorandos do Programa de Pós-Graduação da Genética. De acordo com o 

desempenho dos resumos nesta avaliação, 6 (seis) trabalhos serão selecionados para 

apresentação oral (3 da categoria “Graduação” e 3 da categoria “Pós-graduação”). O 

resultado da avaliação será divulgado no site do evento e os autores cujos resumos 

forem selecionados para apresentação oral serão comunicados por e-mail. Os demais 

trabalhos aceitos devem ser expostos na Sessão de Pôsteres. É de responsabilidade dos 

autores inscritos verificarem a modalidade de apresentação atribuída ao seu trabalho.  

 

11) Cada autor terá 10 minutos para apresentação oral e até 5 minutos de arguição. O 

arquivo contendo os slides da apresentação deverá estar nos formatos .ppt, .pptx ou .pdf.  
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12)  A área reservada para cada pôster terá as dimensões 120cm x 90cm. A formatação 

do trabalho, assim como fonte e texto, são de responsabilidade do autor. O pôster deverá 

vir acompanhado de mecanismo para fixação. 

 

Normas para submissão do resumo: 

 

1) O resumo deverá ser enviado em inglês (preferencialmente) ou em português, em 

fonte “Arial”, tamanho “11”, espaçamento simples (1,0), texto justificado, página 

configurada em formato A4 e margens de 2,5cm. 

 

2) Título: deve ser destacado em negrito e letras maiúsculas (exceto os nomes 

científicos), podendo estender-se por, no máximo, duas linhas. 

 

3) Nome(s) do(s) autor(es): devem ser escritos em fonte regular (sem negrito), deixando 

o espaço de uma linha após o título. O primeiro e o último nomes de cada autor devem 

ser escritos por extenso e demais nomes devem ser abreviados (e.g., Silva, João J.). Os 

nomes deverão ser numerados para indicar a filiação de cada autor. O nome do autor 

que irá apresentar o trabalho deve ser sublinhado. 

 

4) Abaixo da lista de nomes devem estar indicadas as filiações institucionais de cada 

autor e o e-mail do primeiro autor ou do responsável pelo trabalho. 

 

5) O corpo do resumo deve conter entre 200 e 400 palavras incluindo uma breve 

introdução expondo a problemática do trabalho, os objetivos, as metodologias 

utilizadas, os principais resultados, a discussão e a conclusão. No resumo não devem ser 

incluídos gráficos, figuras ou citações bibliográficas. 

 

6) Deverão ser indicadas de 3 a 5 palavras-chave após o corpo do resumo. 

 

7) Caso seja pertinente, mencionar apoio financeiro recebido. 

  

A Comissão Científica irá avaliar os resumos e enviar a aprovação, juntamente 

com possíveis considerações, para o e-mail dos inscritos até dia 08/03/2019. Os 

resumos aprovados deverão ser apresentados em um painel de 120cm x 90cm na Sessão 

de Pôsteres, no entanto, a Comissão Científica irá selecionar três (3) trabalhos de cada 

categoria (Graduação e Pós-Graduação) para apresentação oral.  

Os melhores trabalhos de Graduação e Pós-Graduação na sessão oral ou pôster 

serão premiados. É importante destacar que todos os trabalhos aprovados serão 

publicados online nos Anais do Workshop de Genética (ISSN - 2446-7367). 

 


