
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período de envio de resumos: 05/10/2021 a 18/10/2021 

 

É obrigatória o envio do resumo a partir do segundo ano do mestrado e doutorado dos 

programas de Pós Graduação em Ciências Farmacêuticas e Biotecnologia da FACFAN. 

 

Os resumos e apresentações devem ser enviados no e-mail do evento: 
epfarsimbiotec@gmail.com 

 

A partir do resumo serão selecionados 4 trabalhos do programa de Pós-Graduação em 

Ciências Farmacêuticas e 4 trabalhos do programa de Pós-Graduação em Biotecnologia que 

serão apresentados durante o evento. Os trabalhos selecionados deverão gravar uma 

apresentação (vídeo) do seu trabalho de 10-15 min que será disponibilizado no site do evento 

(https://epfarsimbiotec.ufms.br/). 

 

• Todos os resumos serão analisados pela Comissão Científica do evento. 

• Será selecionado o melhor trabalho de cada programa e receberá um Menção 

Honrosa, que será entregue no dia 11/11/2021, na Cerimônia de Encerramento. 

 

Preparação do Resumo 

• O resumo deve ser estruturado e conter: introdução, objetivos, métodos e resultados, 

conclusões e palavras chaves (3-6 palavras). É recomendável, sempre que possível, a inclusão 

de dados quantitativos. O resumo não deve conter mais de 250 palavras excluindo os autores, 

as instituições de vínculo, as palavras chaves, e as fontes de auxílio financeiro. Usar fonte 

Time New Roman, fonte 12, espaçamento simples. 

  

mailto:epfarsimbiotec@gmail.com
https://epfarsimbiotec.ufms.br/


MODELO DE RESUMO 

 
1Miazaki, HM; 2Martins, JRA. 
1Laboratorio X, Faculdade de Ciências farmacêuticas, Alimentos e Nutrição, UFMS, 
programa de Pós-Graduação em XXX (indicar o programa ao qual pertence)  
2Laboratorio X, Faculdade de Ciências farmacêuticas, Alimentos e Nutrição, UFMS. 

 

Introdução: Deve conter informação básica e sucinta sobre o tema 

Objetivos: Devem ser relacionados os fundamentos e os objetivos para execução do trabalho. 

Métodos e Resultados: Este item deve conter os resultados e descrever o método utilizado. 

Conclusão: Resumo deve ser finalizado com uma conclusão que deve ser embasada pelos 

resultados apresentados. 

Palavras Chaves: a, b, c. 

 

Apoio Financeiro: Deve ser mencionado na última linha. 


