VI Jornada de Fitoterapia do Rio de Janeiro “Roberto Boorhem”
II Encontro de Fitoterapia do Hospital Federal do Andaraí
Organização e encaminhamento de resumo expandido
A VI Fito RJ convida pesquisadoras e pesquisadores, estudantes e profissionais das
diferentes áreas do conhecimento para apresentar trabalhos científicos ou relatos de
experiências. Será produzido um DVD contendo os trabalhos na forma de resumos
expandidos, apresentados por meio de pôster.
As quatro linhas para apresentação de pôsteres e resumos expandidos são:





Prática Clínica
Programas de Fitoterapia no SUS
Fitoterapia Tradicional, Popular ou Comunitária
Fitoquímica e Atividade Biológica

Os trabalhos deverão ser submetidos para avaliação no período de 18 de abril até 20 de
maio de 2016 no email jornada.fitorj@gmail.com. A lista de trabalhos selecionados será
divulgada até o dia 3 de junho.
A apresentação dos trabalhos selecionados será na forma de pôster, não sendo adotado
padrão específico para a confecção dos mesmos.
Normas para elaboração de resumos expandidos
1. Os trabalhos deverão ser organizados em Título, Autores, Resumo, Palavraschave, Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusões,
Agradecimentos e Referências;
2. O resumo expandido deverá ocupar no máximo quatro páginas, contendo texto
com Tabelas e/ou Figuras;
3. O trabalho deverá ser encaminhado para o email jornada.fitorj@gmail.com em
formato de arquivo em pdf. O NOME do arquivo enviado deverá ser o nome do
primeiro autor seguido da sessão temática, como nos exemplos:
thiagobarbozaPRÁTICACLÍNICA.pdf;
thiagobarbozaFITOTERAPIANOSUS.pdf;
thiagobarbozaFITOTERAPIATRADICIONAL.pdf; thiagobarbozaFITOQUÍMICA.pdf;
4. O texto deverá ser formatado para o tamanho de página A4, com margens
superior, inferior, esquerda e direita de 2,5cm. O texto deverá ser confeccionado
em modo justificado, espaçamento entre linhas simples e empregada fonte
ARIAL, corpo 12, exceto no TÍTULO que deverá estar em tamanho corpo 14;
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5. O texto deverá iniciar com o TÍTULO, usando caixa alta. Após dois espaços (duas
linhas) do Título, devem aparecer os Nomes Completos dos Autores, separados
por ponto e vírgula, centralizados e grafados somente com as primeiras letras
maiúsculas. Fazer chamada com número arábico sobrescrito para cada instituição,
após o último sobrenome de cada autor, para indicar o endereço institucional (centro
e laboratório) e o eletrônico (e-mail);
6. O Resumo deve ser apresentado em parágrafo único, com no máximo 250
palavras. O texto deverá se iniciar imediatamente abaixo da palavra Resumo;
7. Para as Palavras-chave deverão ser incluídas no mínimo três e no máximo cinco,
expressões em português relacionadas ao tema do trabalho, separadas por ponto e
vírgula e que não devem estar presentes no TÍTULO;
8. A Introdução deverá apontar o problema estudado de forma clara e objetiva,
podendo constar revisão de literatura. O último parágrafo deve conter os objetivos
do trabalho realizado;
9. A Metodologia deverá ser concisa e clara, de modo que o leitor entenda e possa
reproduzir os procedimentos utilizados.
10. A seção Resultados e Discussão deve conter os dados obtidos até o momento,
podendo ser apresentados também na forma de Tabelas e/ou Figuras. A discussão
dos resultados deve estar baseada e comparada com a literatura, utilizada em outros
trabalhos científicos;
11. A seção Conclusões deve ser elaborada em frases curtas, sem comentários
adicionais (Resultados e Discussão) e com base nos objetivos e resultados do
Resumo Expandido;
12. A seção Agradecimentos pode expressar os agradecimentos aos órgãos que
concederam bolsas e auxílios ao Projeto, às instituições e à colaboradores que
contribuíram para o desenvolvimento do Projeto.
13. Nas Referências Bibliográficas devem ser listados apenas os trabalhos
mencionados no texto, em ordem alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor.
Dois ou mais autores, separar por ponto e vírgula. Os títulos dos periódicos não
devem ser abreviados. A ordem dos itens em cada referência deve obedecer às
normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
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Comissão Organizadora:
Ana Liege Gonzatto – Farmácia Caminhoá
Aurea Regina Marins Astulla – Hospital Federal do Andaraí
Deborah Marques - Associação Brasileira de Fitoterapia (ABFIT)
Maria Angélica Fiut - Associação Brasileira de Fitoterapia (ABFIT)
Maria Cristina Ferreira - Quintessência
Luiz Henrique Chad Pellon - Escola de Enfermagem Alfredo Pinto- UNIRIO
Leide Lene Ferreira - Instituto Vital Brazil
Paulo Henrique de O. Léda – Farmanguinhos/Fiocruz
Simone Raimondi de Souza – UFRJ
Silvia Baptista – Associação Brasileira de Fitoterapia (ABFIT)
Thiago Barboza - UERJ
Data: 24 e 25 de junho de 2016
Local: Auditório Dr. José Wazen da Rocha / Centro de Estudos Hospital Federal do Andaraí
Endereço: Rua Leopoldo, 280, 12° andar- Andaraí, Rio de Janeiro
Público-alvo: profissionais de saúde e estudantes universitários.
Realização:
Associação Brasileira de Fitoterapia (ABFIT)
Centro de Estudos do Hospital Federal do Andaraí

Investimento: R$ 200,00 (Desconto para associados da Abfit)

Contatos:
jornada.fitorj@gmail.com
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MODELO

TÍTULO DO RESUMO EXPANDIDO

Nome Completo do Autor1; Nome Completo do Autor 2; Nome Completo dos
Demais Autores2
1

Estudante do Curso de .... do Laboratório de ....do Centro...;e-mail:...

2

Professores do Laboratório de...do Centro...do Grupo de Pesquisa...e-mail:..

Resumo
No máximo 250 palavras em parágrafo púnico, abaixo da palavra Resumo.
Palavras-chave: no mínimo três e no máximo cinco separadas por ponto e vírgula.
Introdução
Texto contendo os objetivos do trabalho no último parágrafo.
Metodologia
Texto conciso e claro.
Resultados e Discussão
Texto apresentando tabelas e/ou figuras.
Conclusões
Texto elaborado em frases curtas.

Agradecimentos
Às instituições de fomento e colaboradores do trabalho.

Referências
Trabalhos mencionados no texto, de acordo com a ABNT vigente.
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