INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS
Para submissão de resumos no V Congresso da Associação Brasileira de Ciências
Farmacêuticas deverão ser obedecidas as seguintes normas:
1. DA INSCRIÇÃO
1.1 A

Inscrição

no

evento

se

iniciará

no

dia

28/07

no

site

http://www.congresso.abcfarm.org.br
1.2 A apresentação do trabalho no evento, na forma de pôster ou apresentação oral,
estão condicionadas à devida inscrição, conforme cronograma.
1.3 A inscrição é gratuita para associados da ABCF. Para participar do evento, o
interessado deve acessar o website do congresso, clicar em inscrição e caso seja
sócio adimplente, a inscrição é automática. Caso não seja sócio, ou esteja
inadimplente, o sistema lhe encaminhará por todo o processo.
2. DA SUBMISSÃO
2.1 Os resumos devem ser provenientes de estudos originais, incluindo estudos de
caso.
2.2 A submissão de resumos se iniciará no dia 03/08/2020. Todos os resumos
deverão ser submetidos eletronicamente no website do V Congresso da ABCF
até as 24h (horário oficial de Brasília) do dia 23/08/2020. Não serão aceitos
resumos enviados por e-mail.
2.3 O processo de submissão será via formulário, com limitação de 300 palavras para
o resumo. O congressista deverá ainda preencher os campos de título, nome dos
autores e filiação institucional.

2.4 O autor responsável pela apresentação deverá indicar a categoria de associado:
Graduando, Pós-Graduando ou Profissional.
2.5 Cada participante inscrito poderá submeter 01 resumo no evento.
2.6 Cada resumo poderá ter, no máximo, 10 autores.
2.7 Os resumos deverão ser, obrigatoriamente, redigidos em PORTUGUÊS, com no
máximo 300 palavras, divididas nas seguintes seções: Introdução, Objetivo,
Métodos, Resultados e Conclusão.
2.8 O título deve ter, no máximo, 20 palavras.
2.9 O autor deve indicar a opção de apresentação ORAL ou PÔSTER
2.10

Qualquer conflito de interesses deve ser claramente indicado no resumo e no

pôster ou na apresentação.
2.11

Cabe ao participante inscrito submeter o resumo na área de conhecimento que

melhor se enquadrar o seu trabalho:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alimentos e Nutrição
Análises Clínicas
Biologia Celular, Molecular, Bioquímica e Genética
Biotecnologia, Terapia Gênica e Celular
Cuidado Farmacêutico e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde
Ensino em Saúde
Saúde Pública e Ciências Regulatórias
Farmacologia, Fisiologia e Toxicologia
Parasitologia, Microbiologia, Imunologia, Hematologia e Patologia
Química Analítica e Controle de Qualidade
Química Medicinal, Produtos Naturais e Sintéticos
Tecnologia Farmacêutica e Cosmetologia
Outras áreas
2.12 Durante o processo de submissão os autores deverão selecionar a forma
pretendida de apresentação do trabalho: Oral ou Pôster.

3.

DA AVALIAÇÃO

3.1 Os resumos serão analisados pelos membros do Comitê Científico da ABCF 2020,
constituído por professores/as, pesquisadores/as de diferentes universidades
brasileiras.
3.2 A Comissão Científica, considerando a opção feita pelo autor (ver seção 2.9), irá
decidir a forma de apresentação do trabalho (oral ou pôster). Caso o trabalho não
seja selecionado para apresentação oral, ele será indicado, automaticamente,
para apresentação na forma de pôster.
3.3 Os resumos serão classificados em aprovados ou reprovados.
3.4 Caso seja reprovado, pode solicitar reavaliação com devidas modificações.
4. DA APRESENTAÇÃO
4.1 Os pôsteres serão disponibilizados em salas específicas no sistema virtual do
evento.
4.2 A sala de pôster terá uma listagem de trabalhos, com opção de download do
pôster virtual e a opção de um vídeo do apresentador. Mais detalhes sobre a
apresentação serão divulgados.
4.3 A

normas

para

apresentação

oral

dos

trabalhos

selecionados

serão

disponibilizadas na carta de aceite do trabalho.

5. CRONOGRAMA
5.1 Início da submissão dos trabalhos – 03/08/2020.
5.2 Final da submissão dos trabalhos – 23/08/2020.
5.3 Divulgação de aceite – 07/09/2020
6. CERTIFICADOS
Os certificados serão entregues ao autor apresentador, após o evento, sendo em
formato de pôster ou oral.

