
Normas para submissão, elaboração e apresentação de trabalhos na 
VII Semana de Biologia da Universidade Federal da Bahia – SEMBIO 

 
 

1. O envio de trabalhos será permitido até 05 de agosto de 2011, para os congressistas 

devidamente inscritos no evento; 

 

2. O(s) resumo(s) deve(m) ser enviado(s) para o e-mail sembioresumo@gmail.com; 

 

3. Cada inscrição dará direito à submissão de até 2 (dois) resumos, na condição de 

primeiro autor, podendo ser: 2 (dois) resumos simples ou 2 (dois) resumos expandidos ou 

1 (um) resumo simples e 1 (um) resumo expandido; 

 

4. No ato da inscrição, o apresentador deverá cadastrar seu trabalho em uma das 

seguintes categorias: 

a) Biotecnologia, Genética e Biologia Molecular 

b) Botânica 

c) Ciências da Saúde 

d) Ecologia 

e) Educação 

f) Zoologia 

 

5. Os trabalhos deverão ser encaminhados na forma de resumo simples ou expandido, 

cujas normas são apresentadas a seguir. Após análise e parecer dos consultores ad hoc, 

os autores serão comunicados da avaliação na qual o parecer contará com: aprovação, 

aprovação com correção ou reprovação; 

 

6. Trabalhos de revisão bibliográfica só serão aceitos na forma de resumo expandido; 

 

7. Em caso de solicitação de alteração, os autores serão notificados por e-mail e deverão, 

após as devidas correções, proceder reenvio do resumo, o qual será  disponibilizado aos 

consultores ad hoc; 
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8. A apresentação dos trabalhos durante a VII Semana de Biologia da Universidade 

Federal da Bahia (SEMBIO) será na forma de painel (dimensão: 100 cm de altura e 90 cm 

largura) ou apresentação oral, ficando a critério da Comissão Científica. No caso da 

apresentação oral, esta deve ser realizada em Power Point (versão 97-2003), com 

duração de 15 minutos, e posterior discussão (duração de 5 minutos). 
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Roteiro para elaboração de resumo simples 
 

- Resumo simples: 1 (uma) página 

     Editor: Word for Windows na versão 6.0 ou posterior. 

     Formatação: Papel tamanho A4, todas as margens com 2,5 cm, fonte arial, nomes 

científicos em itálico. 

     Espaçamento: 1,5 entre o Título e Autores; simples entre itens e subitens e, no texto, 

espaço 1,5. 

 

- O resumo deve ser escrito de maneira clara e objetiva, preferencialmente em português, 

contendo título; autores; instituição; introdução; objetivo; material e métodos; resultados; 

conclusão. 

 

- O resumo deve ter, no máximo, 300 palavras de texto, excluindo-se o cabeçalho (título, 

autores e endereço). 

 

- O resumo deve apresentar a seguinte estrutura: 

 
Título: centralizado, primeira letra maiúscula e as demais em minúscula (fonte arial, 

tamanho 11, negrito) 
 

Nome dos autores: após o título pular uma linha e colocar o sobrenome dos autores por extenso 
com a primeira letra maiúscula, seguido das iniciais dos primeiros nomes (ex.: Sobrenome, A. A.) e 

seguidos de número índice sobrescrito; os nomes dos autores devem ser separados por ponto e 
vírgula (;). O nome do apresentador do trabalho deverá estar sublinhado. Texto centralizado, fonte 

arial, tamanho 10. 
Instituições dos autores: as instituições dos autores devem ser apresentadas na linha seguinte aos 
nomes, seguidas do endereço eletrônico do primeiro autor. Texto justificado, fonte arial, tamanho 
10. 
 

Após as instituições pular uma linha e iniciar o texto. O texto deverá ser corrido, em um 

único parágrafo e não deve ter figuras, gráficos ou tabelas. Preferencialmente não deve 

haver citações a outros trabalhos, mas se forem essenciais, as referências devem vir 

entre parênteses, logo após a citação (SOBRENOME do primeiro autor, periódico, 

volume: páginas, ano). Menção a instituições financiadoras podem constar utilizando um 

asterisco no título e as instituições como nota de rodapé. Texto justificado, fonte arial, 

tamanho 11. 
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Palavras-chave: após o texto, pular uma linha e colocar de três a cinco palavras (evitar 

repetir ternos utilizados no título). Texto justificado, fonte arial, tamanho 11. 
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Roteiro para elaboração de resumo expandido 
 

- Resumo expandido: 3 (três) páginas 

     Editor: Word for Windows na versão 6.0 ou posterior. 

     Formatação: Papel tamanho A4, todas as margens com 2,5 cm, fonte arial, tamanho 

11, texto justificado, nomes científicos em itálico. 

     Espaçamento: 1,5 entre o Título e Autores; simples entre itens e subitens e, no texto, 

espaço 1,5. 

 

- O resumo deve ser escrito de maneira clara e objetiva, preferencialmente em 

português, contendo título; autores; instituição; introdução; objetivo; material e 

métodos; resultados; discussão; conclusão. 

 

- O resumo deve apresentar a seguinte estrutura: 

 
Título: centralizado, primeira letra maiúscula e as demais em minúscula (fonte arial, 

tamanho 11, negrito) 

 
Nome dos autores: após o título pular uma linha e colocar o sobrenome dos autores por extenso 

com a primeira letra maiúscula, seguido das iniciais dos primeiros nomes (ex.: Sobrenome, A. A.) e 
seguidos de número índice sobrescrito; os nomes dos autores devem ser separados por ponto e 

vírgula (;). O nome do apresentador do trabalho deverá estar sublinhado. Texto centralizado, fonte 
arial, tamanho 10. 

Instituições dos autores: devem ser apresentadas na linha seguinte aos nomes, seguidas do 
endereço eletrônico do primeiro autor. Texto justificado, fonte arial, tamanho 10. 
 

Palavras-chave: após o texto, pular uma linha e colocar de três a cinco palavras (evitar 

repetir ternos utilizados no título). Texto justificado, fonte arial, tamanho 11. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Demonstrar a importância/relevância do 

trabalho. Elaborar uma abordagem 

conceitual e científica do tema 

considerado, com revisão bibliográfica. 

Apresentar ao final da Introdução o(s) 

objetivo(s) do trabalho. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Conforme a especificidade da área, o 

pesquisador deverá descrever o local, os 

materiais utilizados, as etapas, o 

tamanho de amostras, o universo 

abordado e o delineamento 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


experimental. As etapas metodológicas 

descritas devem estar em ordem 

cronológica e esclarecer como atingiu 

todos os objetivos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresentar os dados obtidos e o 

tratamento dos mesmos. Podem ser 

apresentados cálculos, gráficos, fotos, 

quadros ou tabela. É nesta etapa que 

são feitas a análise e a discussão dos 

resultados. 

 

CONCLUSÕES 

Concluir se os objetivos foram 

alcançados, tomando como referencial a 

discussão dos resultados. Apresentar, se 

pertinente, sugestões para futuras 

pesquisas relacionadas com o tema 

desenvolvido. 

 

AGRADECIMENTOS (opcional) 

Aos órgãos financiadores (bolsas e 

recursos financeiros). 

 

REFERÊNCIAS 

Relacionar todas as referências citadas 

nas demais partes do trabalho redigido, 

conforme as normas da ABNT. 
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