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SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

1 O trabalho submetido ao I WORKSHOP DO PPGBA deve ser oriundo de 

resultados preliminares e/ou projetos de pesquisa desenvolvidas no programa. 

O trabalho deverá ser submetido até o dia 03/11 para o e-mail 

ppgba.ufg@gmail.com. 

2 Serão aceitos apenas 2 trabalhos por pós-graduando. O trabalho poderá conter 

além do autor principal, 7 coautores (8 no total). É obrigatória a apresentação 

de trabalhos de todos os pós-graduandos.  

3 O resumo deverá ser redigido em português do Brasil, segundo as normas 

gramaticais e ortográficas vigentes. 

4 As pesquisas com seres humanos ou animais devem ser aprovadas por um 

Comitê de Ética em Pesquisa, de acordo com a Resolução 466/2012 e 

complementares do Conselho Nacional de Saúde, MS, e esta aprovação deve 

ser declarada no item Métodos. Caso não tenho o protocolo, deixar claro na 

metodologia que está sendo submetido ao comitê. 

5 Os textos devem ser apresentados como arquivo elaborado no programa Word 

for Windows, escritos em língua portuguesa, em fonte Arial, tamanho 11, 

espaçamento de 1,5 entre linhas, recuo de 1,0 cm em primeira linha de 

parágrafo, margens de 3,0 cm em cada lado. Os textos devem ter no máximo 1 

lauda. Os resumos devem conter as seguintes partes: título, autores e texto 

descrevendo o trabalho conforme orientações abaixo e modelo disponível na 

págian do PPGBA. 

5.1 Título: Deve vir em negrito, centralizado, fonte 12 e em caixa alta. Com no 

máximo 150 caracteres (com espaços).  

5.2 Autores e Vínculo Institucional: O nome completo do (s) autor (es) deve vir 

logo abaixo do título, centralizados, em itálico, em fonte arial, tamanho 10 e com 

indicação de titulação e instituição a que pertence (em). Para submissão do 

resumo é necessário informar o vínculo institucional de cada participante, 

justificado, em fonte arial, tamanho 8, sem espaçamento entre parágrafos do 

mesmo tipo. Também junto com essas informações, deve constar o endereço 

eletrônico do autor principal. Os nomes dos autores devem ser colocados na 



sequência: autor principal, coautores, orientador(es). Serão permitidos somente 

8 participantes por trabalho (incluindo o orientador e autor principal). 

5.3 O resumo, posicionado logo abaixo do nome do (s) autor (es), deve ser 

conciso e digitado de forma contínua e sem parágrafos. Deve conter, em no 

máximo 250 palavras, as informações mais relevantes sobre introdução, 

objetivos, métodos, resultados e conclusões do trabalho. Os itens devem estar 

destacados em caixa alta, em negrito e seguido de dois pontos. Exemplo: 

“INTRODUÇÃO:” e “OBJETIVOS:” Esses itens não deverão estar organizados 

sob a forma de tópicos. Projetos de Pesquisa não deverão conter o item 

Conclusões. Não será permitida a inserção de figuras, gráficos e tabelas.  

5.4 Palavras-chave: Logo após o resumo podem ser listados até 4 descritores. 

 

6 Da apresentação do “pôster”:  

6.1 O apresentador do pôster obrigatoriamente deve ser o pós-graduando e se 

possível, com a supervisão do orientador;   

6.2 Utilizar o modelo sugerido pelo programa para confecção do banner, 

disponível na página do PPGBA. 

6.3 O poster deverá conter: título (em destaque), nome completo dos autores, 

instituições envolvidas, instituições financiadoras, caso existam, cidade e estado. 

O nome do apresentador deve vir sublinhado;  

6.3.1 Título: Deve ser exatamente o mesmo utilizado no resumo e ser escrito em 

letras maiúsculas. Abaixo do título e com letras menores devem aparecer os 

nomes dos autores, do laboratório, do departamento, da instituição, da cidade e 

do estado.  

6.3.2 Identificação do apresentador: Deve estar sublinhado.  

6.4 O corpo do trabalho deve conter Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados 

preliminares, Conclusão e Referências, e em caso de Projeto, Introdução, 

Objetivos, Métodos, Resultados Esperados.  

6.5 O apresentador terá até 8 minutos para expor seu trabalho à equipe de 

avaliadores utilizando, exclusivamente, o pôster. Não haverá equipamento de 

multimídia disponível para esta atividade. A cronometragem da apresentação é 

de responsabilidade do professor avaliador, que observará o limite de tempo de 

8 minutos para apresentação e 2 (dois) minutos para avaliação pelo professor. 

A fixação e retirada dos pôsteres serão de responsabilidade dos autores. 

6.6 As dimensões do banner devem ser 0,90m de largura e 1,20m de altura, com 

letras legíveis a uma distância de 2,00m.  



6.7 O banner: Deve ser autoexplicativo, podendo utilizar ilustrações (figuras, 

diagramas e tabelas). Sugere-se que as conclusões sejam colocadas na forma 

de itens. 


