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A Comissão Organizadora da XXIV Semana de Microbiologia e Imunologia, no uso de 
suas atribuições torna pública a XXIV Semana de Microbiologia e Imunologia (2018), a 
realizar-se de 15 a 19 de outubro de 2018, observado o disposto neste Edital. 
 
1. INSCRIÇÕES 
A inscrição na XXIV Semana de Microbiologia e Imunologia estará disponível na página 
oficial do evento (http://www.microbiologia.ufrj.br/XXIVsemana) de 03 de setembro até às 
23:59 horas de 30 de setembro de 2018. A confirmação da inscrição será realizada pela 
comissão organizadora.  
 
A inscrição é gratuita e inclui a participação em palestras, mesas-redondas, 
apresentação de trabalhos e coffee breaks. Cada participante poderá optar por um 
minicurso. Cada minicurso terá uma quantidade limitada de vagas disponíveis. A vaga 
do participante só é garantida mediante confirmação da comissão organizadora.  
 
2. SUBMISSÃO DE RESUMOS 
É OBRIGATÓRIA a submissão de resumos para os alunos matriculados no Curso de 
Graduação em Ciências Biológicas: Microbiologia e Imunologia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Para os demais participantes da XXIV Semana de Microbiologia e 
Imunologia a submissão é OPCIONAL. 
Não haverá prorrogação na data de envio. 
Os resumos deverão ser enviados até, impreterivelmente, o dia 30 de setembro de 2018 
através do sistema de inscrição do evento. Não serão aceitos resumos após o prazo 
final. A comissão organizadora enviará aviso de recebimento para o responsável pelo 
resumo. 
 
ATENÇÃO AUTORES: confiram o trabalho antes da postagem final para evitar erros! 
Os resumos devem ser submetidos por intermédio do formulário on-line acessado 
através do site oficial (http://www.microbiologia.ufrj.br/XXIVsemana). Não serão aceitos 
resumos encaminhados pelo correio, e-mail ou fax. Para submissão, clique na aba 
SUBMISSÃO DE RESUMOS siga os passos até concluir o envio do resumo. Para 
efetuar a submissão do trabalho, o autor deve estar inscrito na Semana. Só será aceito 
um resumo por inscrito. 
 
2.1 NORMAS PARA PREPARAÇÃO DO RESUMO 
Serão aceitos apenas resumos escritos em português, fonte Times New Roman 12, 
espaçamento entre linhas 1,5, justificado. O título do resumo deve ser todo em letras 



maiúsculas. Deverá ser indicado, abaixo do título, o nome dos autores e palavras 
chaves. O resumo deve ser escrito em um único parágrafo e deve conter informações 
pertinentes à Introdução, Objetivo(s), Material e Métodos, Resultados e Conclusões do 
trabalho. O resumo deve ter no mínimo 1000 e no máximo 3000 caracteres. Os 
caracteres do título, autores, palavras chaves e agências de fomento não serão 
contabilizados. O resumo não deve conter figuras, citações bibliográficas, referências e 
abreviações pouco usuais. No final do resumo, os autores devem incluir o “suporte 
financeiro”. Cabe ao autor assinalar a área da Microbiologia em que o trabalho melhor 
se situa (Microbiologia Geral, Microbiologia Médica, Imunologia ou Virologia). 
Entretanto, a Comissão Organizadora poderá remanejar o trabalho para outra área se 
achar mais adequado. 
 
3. APRESENTAÇÃO DE PÔSTER 
Todos os trabalhos inscritos na XXIV Semana de Microbiologia serão apresentados em 
forma de pôster, exceto para aqueles alunos que já apresentarão trabalhos orais na 
JICTAC 2018. As apresentações na JICTAC e na XXIII Semana de Microbiologia 
ocorrerão no mesmo dia/horário. Dessa forma, cada aluno será avaliado por três 
avaliadores, dois da JICTAC 2018 e um da Semana de Microbiologia e Imunologia. 
 
O tamanho do pôster deverá ser de 90 cm de largura x 1,20 cm de altura e caso não 
respeite as medidas sugeridas não será garantido o espaço para sua exposição. A 
presença do inscrito responsável pelo trabalho durante a sessão de pôster é obrigatória 
durante todo o tempo proposto. A fixação dos painéis, bem como sua integridade, fica 
sob responsabilidade do apresentador e a fixação será feita no horário das 13 horas do 
dia designado para o mesmo. 
 
O pôster deve ser redigido em português e ser dividido em: 
1. Título, autor(es) e instituição(ões) 
2. Introdução 
3. Objetivo(s) 
4. Materiais e Métodos 
5. Resultados 
6. Discussão 
7. Referências bibliográficas 
8. Apoio financeiro 
 

3.1 DATA E LOCAL DA APRESENTAÇÃO DE PÔSTER 
A apresentação dos pôsteres será realizada, a princípio, no dia 16 de outubro da 2018, 
com início às 13 horas, no corredor principal do Centro de Ciências da Saúde, UFRJ. 
A lista da localização dos painéis será afixada no mural do Instituto de Microbiologia 
(bloco I/CCS) e na página oficial do evento (http://www.microbiologia.ufrj.br/XXIVsemana) com 
prazo máximo de uma hora antes do início das apresentações. 
 
3.2 OBSERVAÇÕES PARA INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE PÔSTER : 
Solicitamos que a confecção seja em formato de banners, para facilitar a colocação no 
local onde haverá ganchos para pendurá-los. Os autores deverão providenciar fita 
adesiva transparente ou de dupla face para afixação dos seus pôsteres, caso sejam 
confeccionados em papel ou cartolina, bem como qualquer outro tipo de material que 
desejar usar. TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA AFIXAR O PÔSTER NO PAINEL 
É DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR. 
 
A Comissão Organizadora da XXIII Semana de Microbiologia e Imunologia e a secretaria 
do Instituto de Microbiologia não se responsabilizam pelos pôsteres não retirados após 
o término da exibição. A remoção dos pôsteres deverá ser feita pelo autor no final de 
sua sessão, caso contrário serão descartados ao final do evento. 
 



4. DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 
Cada trabalho inscrito, atendendo ao disposto no item 3 do presente Edital, será 
avaliado por banca composta por pelo menos um avaliador, podendo a Comissão 
Organizadora do evento fazer adequações necessárias as suas características. 
Lembrando que, para os alunos que apresentarem trabalho na JICTAC, tanto a 
apresentação quanto os avaliadores serão validados para a XXIV Semana de 
Microbiologia e Imunologia, não sendo necessária a reapresentação do mesmo 
trabalho. 
 
O(s) avaliador(es) receberá o resumo de cada trabalho a ser avaliado e uma ficha 
elaborada pela Comissão Organizadora do evento com os critérios que deverá observar 
no processo de avaliação. 
 
5. PRÊMIOS E MENÇÕES HONROSAS 
A banca avaliadora selecionará 3 trabalhos a serem premiados com menção honrosa 
por departamento – Virologia, Microbiologia Médica, Microbiologia Geral e Imunologia – 
baseados nos critérios: clareza do resumo e apresentação e mérito científico. Os 
autores dos trabalhos selecionados e premiados com menção honrosa em cada 
departamento deverão comparecer à sessão de encerramento para receberem seus 
certificados e premiações. 
 
6. CERTIFICADOS 
Os certificados de participação e de apresentação de trabalho serão enviados para os 
respectivos inscritos via e-mail. O envio dos certificados de participação, bem como de 
conclusão de minicursos só será enviado ao participante mediante 75% de presença na 
carga horária total. Não é da responsabilidade da Comissão Organizadora da XXIV 
Semana de Microbiologia e Imunologia responder por certificados das edições 
anteriores do evento. 


