
 

 

 

O EVENTO 

A II Feira de Inovação Biotecnológica do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes (IMPG) / 

FIOCRUZ é aberta ao público, estudantes e profissionais da área e concentrará a discussão de 

temas de grande interesse para os profissionais que atuam no setor, possibilitando que todas as 

esferas ligadas à atividade da área de microbiologia e saúde pública, sejam elas acadêmicas, 

científicas, profissionais, privadas ou governamentais, possam apresentar seus problemas e 

soluções, discuti-los e refletir sobre linhas de ação num ambiente cooperativo e instrutivo.  

Será realizada nos dias 10 e 11 de dezembro de 2019, no Centro de Ciências da Saúde – 

auditório Rodolpho Paulo Rocco, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Ilha do 

Fundão, RJ, das 8h30 às 17h.  

 

DATAS IMPORTANTES 

 14/10/2019: Início do processo de submissão dos trabalhos;  

 14/11/2019 | Prorrogado para: 25/11/2019. NOVA DATA: 05/12/2019 Encerramento 

do processo de submissão dos trabalhos;  

 28/11/2019: Resultado das avaliações dos trabalhos;  

 10/12/2019: Início do evento. 

CATEGORIA DOS TRABALHOS  

Os trabalhos apresentados no evento terão apenas a classificação de Resumo Expandido e a 

pesquisa deverá ser de natureza técnico-científica. O texto deve ter de 1 a 2 páginas, com no 

máximo 2500 caracteres. O trabalho deve conter introdução, objetivos, metodologias, 

resultados e discussão, conclusões, agradecimentos e referências bibliográficas.  

Os resumos selecionados pelo Comitê Científico serão publicados nos anais do evento e este 

será disponibilizado em formato digital. Os 10 melhores resumos relacionados a questões 

inovadoras serão divulgados durante o evento, na forma de apresentação de banner.  

Todos os autores inscritos para o evento receberão um certificado de trabalho apresentado.  

PREMIAÇÃO  

 

O Programa INOVA FIOCRUZ oferece prêmio para o melhor trabalho acadêmico da II Feira 

de Inovação Biotecnológica do IMPG / FIOCRUZ. 

O primeiro colocado será contemplado com uma viagem para qualquer lugar do país, a fim e 

participar de um congresso nacional, de sua preferência. As custas de inscrição para 

participação no evento também serão custeadas.  

Somente o primeiro autor será contemplado e este deverá ser aluno de graduação ou pós-

graduação. A divulgação do trabalho vencedor será feita no dia no encerramento do evento, a 

partir das 16h.  



 

 

PADRÃO PARA FORMATAÇÃO DE TRABALHOS 

 Resumo Expandido:  

Apenas arquivos em word serão aceitos e enviados para o processo de revisão. Quanto a 

formatação, os trabalhos deverão seguir o modelo estabelecido para o evento. 

Clique aqui para consultar o modelo.  

 Banner:  

Tamanho: Largura 90 cm; Altura 120 cm  

Material: Lona de vinil   

Estrutura básica: Título, Autores e Instituição, Introdução, Metodologia, Resultados e 

Conclusões. As Referências Bibliográficas podem estar numa folha à parte, disponível para 

consulta na apresentação do trabalho. 

Tamanhos de fontes recomendados: 

 Título: 90pts, negrito 

 Autores e Instituição: 72pts, negrito 

 Fonte do texto: 30 a 35pts 

INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

Os trabalhos deverão ser submetidos por meio de um formulário eletrônico.  

Clique aqui para fazer a submissão.  

CONTATO  

inovacaofeira@gmail.com 

 

http://www.microbiologia.ufrj.br/2feirainovacao/images/documentos/TimbradoFeira_Resumo_Expandido_Rev-25-10.pdf
http://www.microbiologia.ufrj.br/2feirainovacao/index.php?option=com_rsform&formId=11
mailto:inovacaofeira@gmail.com

