
 

 

 

NORMAS APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 
 

SUBMISSÃO E DIVULGAÇÃO 

- Período de submissão de trabalhos: de 15 de setembro até 07 de outubro de 2020. 

- Período de divulgação dos trabalhos selecionados: a partir do dia 17 de outubro de 

2020. 

- Serão selecionados alguns trabalhos científicos e relatos de experiência para 

apresentação oral. O resultado dos trabalhos selecionados será divulgado 

https://fasurgs.edu.br/plantasbioativashomeopatia 

- Os autores serão notificados via email. 

 
 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

a) O trabalho deve ser submetido sob a forma de resumo científico (dados 

inéditos ou revisão bibliográfica) e resumo de relato de experiência, em 

parágrafo único e em português. 

b) Os resumos deverão ser escritos no template (formulário) disponível nos sites 

https://fasurgs.edu.br/plantasbioativashomeopatia/ e deverão ser submetidos 

para o email medicinaishomeopatiatrabalhos@gmail.com 

c) Cada inscrição tem direito a submeter no máximo dois resumos. Cada resumo 

pode ter no máximo sete autores. 

d) Cada autor deve ser inserido individualmente. Os dados necessários de cada 

autor são: nome, sobrenome, instituição e endereço eletrônico do principal autor. 

OBS. Para autores da mesma Instituição, informar uma única vez. 

https://fasurgs.edu.br/plantasbioativashomeopatia
https://fasurgs.edu.br/plantasbioativashomeopatia/
mailto:medicinaishomeopatiatrabalhos@gmail.com


 

 

e) O trabalho deve conter: 
 

a) Resumo Científico b) Resumo de Relato de Experiência: 

- Introdução: apresentar a 

fundamentação destacando a 

importância/relevância e o objetivo do 

trabalho. 

- Metodologia: detalhar os sujeitos e 

metodologias utilizados. 

- Resultados e Discussão: apresentar os 

dados obtidos, análise e discussão dos 

resultados. Destacar a participação da 

comunidade, se existente, e a alteração da 

situação problema. 

- Fonte Financiadora: citar o(s) 

fomento(s) e/ou apoio recebido para 

execução do trabalho. 

- Introdução: apresentar a 

fundamentação destacando a 

importância/relevância e o objetivo do 

trabalho. 

- Metodologia: detalhar os sujeitos e 

metodologias utilizados. 

- Resultados: apresentar os dados 

obtidos. Destacar a participação da 

comunidade, se existente, e a alteração da 

situação problema. 

f) Os resumos não deverão conter: Figuras, Tabelas, Gráficos e Subtítulos. 

g) O tamanho máximo do resumo não deve ultrapassar de 2.500 caracteres com 

espaço. Não será permitido campo em branco no item 5, exceto - Fonte 

Financiadora. 

h) Cabe ao autor que submeter o trabalho a escolha da área de submissão, conforme 

relação a seguir (selecionar a área no template): 

Áreas de submissão: 

a) Cadeia produtiva de plantas medicinais 

b) Etnobotânica: povos e comunidades tradicionais 

c) Fitoquímica e farmacologia 

d) Fitoterápicos 

e) Plantas medicinais e saúde humana, animal e vegetal 

f) Políticas públicas de plantas medicinais 

g) Homeopatia 



 

 

i) Todos os resumos serão revisados por dois avaliadores ad-hoc, que receberão 

conceito “aprovado” ou “reprovado” pela Comissão científica. 

j) Os autores são responsáveis pela apresentação dos fatos contidos e opiniões em 

seus resumos. 

k) A qualidade do texto (gramática, ortografia e formatação) é de responsabilidade 

do(s) autor(es). 

l) Será disponibilizado um certificado para cada trabalho, com os devidos autores 

nominados. 

m) Os trabalhos selecionados para apresentação oral somente receberão certificado 

mediante apresentação. 

n) Os trabalhos que não respeitarem às áreas temáticas e as normas de submissão 

serão rejeitados. 

APRESENTAÇÃO ORAL 

a) A apresentação será ao vivo (não há a opção de mandar a apresentação gravada). 

b) Cada apresentação terá ao todo 15 minutos, sendo no máximo 10 minutos de 

apresentação e 5 minutos de perguntas (o tempo poderá ser ajustado conforme o 

número de trabalhos por sala). 

c) O endereço eletrônico, link da sala virtual da plataforma utilizada, com data e 

horário da apresentação será encaminhado para o e-mail de cada trabalho 

aprovado para apresentação. 

d) O candidato poderá utilizar os recursos que julgar necessário para apresentação 

do trabalho, desde que estes sejam compatíveis com a plataforma utilizada. 

Qualquer outro recurso será de inteira responsabilidade do apresentador. 

e) A equipe organizadora não se responsabiliza por eventual ausência ou 

interrupção no fornecimento de energia elétrica ou por questão de ordem técnica 

ou tecnológica por parte do candidato, que impeça ou prejudique a realização da 

apresentação de trabalho. 


