
                                                                                                               

III Encontro Comemorativo da Semana Nacional de Controle e 

Combate às Leishmanioses do Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ 

 
 

INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÕES E CONFECÇÃO DE RESUMOS 

 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

O encontro ocorrerá nos dias 11 e 12 de agosto no Campus de Manguinhos, no auditório do 

Pavilhão Arthur Neiva. As inscrições são gratuitas. Poderão se inscrever profissionais, alunos de 

Pós-Doutorado, alunos de Pós-Graduação e Iniciação Científica; número de vagas limitado 

devido ao número de assentos e galhardetes. 

O período de inscrição será de 25 de junho a 28 de julho de 2015. A ficha de inscrição 

juntamente com o resumo (se houver) deverá ser enviada para o email leishcon@ioc.fiocruz.br 

(um email por inscrição). 

 

REGRA PARA O ENVIO DE RESUMOS: 

 

1- Serão aceitos resumos de trabalhos na área das Leishmanioses. Limite de um resumo por 

inscrição. 

 

2 – Não serão aceitos resumos de projeto. 

 

3- O resumo deverá ser enviado em formato word (.doc ou .docx), fonte Times New Roman, 

tamanho 11, com espaçamento simples entre as linhas. Não deverão ser incluídas tabelas, 

figuras ou referências. 

 

4- O corpo do resumo deverá conter no máximo 3.000 caracteres (incluindo espaços). O 

cabeçalho deverá conter título, autores, filiação incluindo indicação da Pós-Graduação 

envolvida e programa de IC, se houver. Todos os autores devem vir em caixa alta e o nome do 

autor que apresentará o trabalho deve ser sublinhado. O corpo do resumo deve estruturado 

(INTRODUÇÃO, OBJETIVOS, MATERIAL E MÉTODOS, RESULTADOS e CONCLUSÕES) em 

parágrafo único. Os resumos devem ser escritos em português. Para exemplo vide modelo 

abaixo. Não serão aceitos resumos fora da formatação indicada. 

 

5- O resumo deverá ser enviado juntamente com a ficha de inscrição para 

leishcon@ioc.fiocruz.br. No momento do envio o autor deverá assinalar a área temática a que se 

refere. As áreas temáticas são: 

a) Bioquímica, Biologia Molecular e Biologia do Parasito 

b) Clínica e Diagnóstico 

c) Imunologia e Patogenia 

d) Tratamento  

e) Vetores, Reservatórios e Epidemiologia 

 



6 – Ainda no resumo, os alunos do IOC poderão se habilitar a apresentação oral, devendo 

incluir informação sobre a forma de apresentação do resumo (poster ou oral) que preferem. As 

apresentações orais ocorrerão em horário determinado em um dos dois dias do evento, devendo 

ser preparada uma breve exposição de 10 minutos. 

 

7- A seleção/desempate para a apresentação oral seguirá os seguintes critérios: 

A- O apresentador deve ser aluno do IOC com resumo assinalado para apresentação oral; 

B- Contemplar todas as Áreas Temáticas; 

C- Tempo de matrícula do apresentador. Será dado preferência para: 

- Doutorado (>24 meses) e Mestrado (>12 meses)  

- Pós-Doutorado e Iniciação Científica (>12 meses) 

D- Contemplar diferentes programas de Pós-Graduação do IOC. 

 

 

8- A Comissão organizadora divulgará a lista de resumos/apresentações orais até 10 dias antes 

do evento. 

 

9- Casos especiais e específicos serão revisados e resolvidos pela comissão organizadora do 

evento composta por Carlos Roberto Alves, Eduardo Caio Torres dos Santos, Elizabeth Rangel, 

Fátima Conceição-Silva, Margarete Martins do Santos Afonso, Tânia Zaverucha do Valle e 

Valter Viana de Andrade Neto. 

 

 

MODELO DE RESUMO 

 

 

Times New Roman, espaço simples tamanho 11,  

formato Word (.doc ou .docx), em português 

 

III Encontro Comemorativo da Semana Nacional de Controle e 

Combate às Leishmanioses do Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ 

 
 

 

Área Temática: ________________________________________ 

Tipo de apresentação:  (   ) oral   (    ) pôster 

Programa a que está vinculado: __________________________ 

Data de matricula (mês e ano): ___________________________ 

 

TÂNIA ZAVERUCHA DO VALLE
1
, MARGARETE M S AFONSO

2
, VALTER V 

ANDRADE-NETO
3
, etc. 

 

1-filiação do autor; 2- filiação do autor; etc. com indicação do email do autor para 

correspondência e dos cursos de pós graduação, IC ou pós doutorado a que os alunos estão 

filiados.  

 

Corpo do resumo (até 3000 caracteres, incluindo espaços): 

(INTRODUÇÃO: ............. OBJETIVOS: ................... MATERIAL E MÉTODOS:.............. 

RESULTADOS: ............................CONCLUSÕES: ........................................ 
 

Apoio Financeiro: 


