
Chamada de Trabalhos 

 

Convidamos a todos os graduandos (as), graduados (as), mestrandos(as), 

mestres, doutorandos(as) e doutores(as) em Ciências Farmacêuticas, ou áreas 

relacionadas, a apresentarem seus trabalhos de pesquisa em um ambiente 

estimulante de aprendizado e troca intelectual. Para participar, envie um resumo 

com, no máximo, 2.000 (dois mil) caracteres, de acordo com o modelo 

disponibilizado, para o e-mail simcifar.resumos@gmail.com do dia 16 de 

setembro de 2019 até o dia 31 de outubro de 2019.  

Por favor, leia atentamente as informações detalhadas abaixo sobre o 

processo de inscrição e envio. 

 

Quem pode apresentar trabalhos?  

 

Alunos de graduação, pós-graduação e demais pesquisadores da área de 

Ciências Farmacêuticas ou áreas correlatas. 

 

Como eu faço para enviar meu trabalho? 

 

Para envio de trabalhos, primeiramente o autor deve se inscrever no evento 

através do link: https://qrgo.page.link/Abc42 

 

Atenção!  

✓As inscrições no evento serão realizadas somente através do link do dia 09 

de setembro de 2019 até 22 de novembro de 2019. Porém, a submissão de 

resumos finaliza no dia 31 de outubro de 2019.  

 

Após a inscrição no evento, seu trabalho deverá ser enviado por e-mail para 

simcifar.resumos@gmail.com. Só serão aceitos para avaliação os resumos 

enviados para esse e-mail durante o prazo determinado! 

 

FIQUE ATENTO aos seguintes pontos: 

 

1. Certifique-se de que você já realizou a sua inscrição e possui o número de 

identificação relativo à ela. Esse número é gerado ao finalizar a sua inscrição 

e um comprovante é enviado para o e-mail fornecido. 

2. Certifique-se de que seu resumo encontra-se formatado de acordo com as 

normas do evento e modelo disponibilizado. Resumos fora do padrão serão 

automaticamente rejeitados! 

3. Envie seu resumo para simcifar.resumos@gmail.com inserindo no campo  

"Assunto" do e-mail seu número de inscrição (Exemplo: "QW5HVW0RYB"). 

Esse número é gerado no momento da inscrição, e estará localizado abaixo 

do QR-code, como no modelo:  

https://qrgo.page.link/Abc42


 

4. Cada inscrito pode enviar no máximo 2 (dois) trabalhos como primeiro 

autor em português OU inglês. Caso queira submeter dois trabalhos envie 

em e-mails separados e no campo "Assunto" insira seu número de inscrição e 

a identificação: " - resumo 1" ou " - resumo 2". Exemplo: "QW5HVW0RYB - 

resumo 1" e "QW5HVW0RYB - resumo 2". 

5. Anexe o arquivo do seu resumo no formato “.doc” ou “.docx” identificado 

como „SOBRENOME_Título-do-Resumo‟. Exemplo: "TIBÉRA_Meu-trabalho". 

6. Assine e anexe o arquivo referente à autorização de publicação do seu 

resumo que, se aceito, será incluído no Livro de Resumos do evento  (em 

formato “.pdf”). O arquivo encontra-se disponível na página do PPGCF: 

http://www.farmaceuticas.ufpr.br. 

7. Indique no e-mail se você tem interesse ou não em participar da sessão flash 

presentations. Alguns dos resumos serão selecionados para apresentação 

oral em inglês, com duração de 10 min. 

8. Durante o evento haverá uma dinâmica de "caça ao pôster" a fim de estimular 

a interação dos participantes na sessão de pôster. Gostaríamos que você nos 

enviasse um título criativo e não científico para o seu resumo participar 

dessa dinâmica.  

 

Atenção!  

✓Antes de enviar o e-mail confira o checklist abaixo: 

 

❏ Número de inscrição no assunto do e-mail 

❏ Resumo devidamente formatado anexado em formato “.doc” ou “.docx” 

❏ Autorização de publicação assinada e anexada em formato “.pdf” 

❏ Declaração de interesse em participar da sessão flash presentation 

❏ Título criativo / não científico (opcional) 

 

Normas gerais para elaboração dos trabalhos 

http://www.farmaceuticas.ufpr.br/


 

O trabalho deverá ser formatado no template padrão do II SimCifar, que está 

disponível para download na página do PPGCF: http://www.farmaceuticas.ufpr.br. 

Os resumos deverão conter até 2.000 (dois mil) caracteres, no formato A4, 

fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento simples e com margens esquerda e 

direita de 3,0 cm e margens superior e inferior de 2,0 cm.  

Todos os trabalhos deverão conter: título (tamanho 14, em negrito, 

alinhamento centralizado); resumo (tamanho 12, alinhamento justificado) com 

mínimo de 1.500 (mil e quinhentos) e máximo de 2.000 (dois mil) caracteres em um 

único parágrafo, com espaçamento simples entre linhas; de três a cinco palavras-

chave (tamanho 12, texto alinhado à esquerda).  

 

Como meu trabalho será avaliado? 

 

Cada resumo submetido será lido e avaliado por um membro da comissão 

científica e por mais dois membros do comitê técnico (escolhidos pela 

demonstração de interesse em formulário enviado anteriormente) de forma cega e 

distribuídos aleatoriamente, seguindo critérios padronizados e pré-estabelecidos 

pela comissão organizadora. A nota final será a média entre as três avaliações. As 

avaliações serão de caráter classificatório e os 50 primeiros trabalhos da graduação 

e os 50 primeiros da pós-graduação serão aceitos para participação da sessão 

pôster e publicados no Livro de Resumos do II SimCiFar. Os autores com trabalhos 

aceitos serão comunicados por e-mail. 

 

Como eu faço para receber meu certificado? 

 

Os certificados serão enviados por e-mail após o evento utilizando os dados 

inseridos no momento da inscrição. 

● Receberão certificado de participação no evento os ouvintes que se 

inscreverem no link fornecido pela Comissão Organizadora do evento.  

● Receberão certificado de apresentação de pôster os autores que se 

inscreverem no evento, enviarem seus resumos, receberem o aceite e 

apresentarem os trabalhos em forma de pôster, na sessão pré-determinada 

pela comissão organizadora (verifique a programação do II SimCiFar próximo 

ao evento).  

● Receberão certificado de apresentação oral aqueles que forem selecionados 

e apresentarem na sessão flash presentations. 

http://www.farmaceuticas.ufpr.br/

