
II Simpósio de Oncologia e Hematologia da UFMG – 23 a 25 de setembro de 2014 
 
Normas para os resumos e pôsteres 
 
Os interessados deverão confeccionar um resumo do trabalho e enviá-
lo, impreterivelmente, até o dia 10 de setembro de 2014, para o e-
mail:  simposio.oncohemato@gmail.com  
Os resumos somente serão validados após confirmação de recebimento do e-mail 
pela organização do simpósio. Os trabalhos selecionados serão apresentados   sob a 
forma de pôster. 
  
Estrutura do Resumo:  
 
Os resumos dos trabalhos enviados deverão estar em português e assim estruturados:  
 
1) Introdução; 2)Objetivos; 3) Método 4) Resultados 5) Conclusão.  
Não deve haver espaço entre os tópicos. O resumo deverá ter no máximo 2500 
caracteres, em fonte Arial 11, espaço entre linhas de 1.5, em formato PDF ou no 
aplicativo Microsoft Word®. O título deverá estar em caixa alta, em negrito e 
centralizado.  Os nomes dos autores deverão vir abaixo do título, em letra minúscula, 
com o nome do apresentador vindo em primeiro lugar e do orientador em último. Serão 
aceitos resumos no máximo, com seis autores, além do orientador. O nome da 
instituição vinculada deverá vir abaixo dos autores.  
O resumo não poderá conter referências bibliográficas, gráficos, tabelas ou imagens.  
 
Estrutura do pôster:  
 
O pôster deverá expressar o conteúdo do trabalho, medir 100 cm (altura) por 70 cm 
(largura) e conter os seguintes tópicos:  
Título do trabalho; Nome do orientador; Autores e vinculação institucional (professor, 
aluno, bolsista).  
A seguir: 1) Introdução; 2) Objetivos; 3) Método; 4) Resultados; 5) Conclusão e 
Bibliografia 
 
Todos os autores deverão estar inscritos no Simpósio, salvo o professor orientador. A 
Comissão Científica do Simpósio avaliará os resumos recebidos.  
 
A Comissão Organizadora enviará aos inscritos a confirmação de recebimento do 
resumo. Serão selecionados 24 pôsteres e, até o dia 15 de Setembro de 2014 será 
enviada por e-mail a relação dos trabalhos selecionados, que também será 
disponibilizada pelo Facebook na página da Liga Acadêmica de Oncologia e 
Hematologia (LAOH). 
 
O pôster deverá ser entregue à Comissão Organizadora no dia 24 de Setembro de 
2014, 16:00h, no hall da Faculdade de Medicina da UFMG. 
 
A exposição de pôsteres ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de setembro, e sua avaliação 
será nos dias 24 e 25 de setembro de 2014, a partir das 17h, no hall da Faculdade de 
Medicina da UFMG. Os três melhores trabalhos serão premiados.  
A apresentação do pôster deverá ser feita conforme estabelecido pela Comissão 
Cientifica e terá a duração de 07 minutos. Preferencialmente, todos os coautores 
deverão estar presentes durante a apresentação. A presença do orientador é 
desejável, mas facultativa. 
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