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REGRAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
Os temas para submissão de trabalhos científicos enviados para o 34° CBH 2018 serão os de interesse
da farmácia homeopática de maneira geral, e ainda aqueles relativos ao tema do Encontro: “Diversos
Profissionais de saúde, uma só Homeopatia”.
Os trabalhos enviados serão submetidos ao processo de peer-review. Os trabalhos pré-selecionados
pela Comissão Avaliadora de Trabalhos serão encaminhados para apresentação na forma de Posters,
que serão expostos durante o congresso. Os melhores trabalhos, julgados pela Comissão Avaliadora,
serão premiados. Receberão Menção honrosa, respectivamente, do primeiro ao terceiro melhores
classificados, de acordo com a maior média das notas obtidas na avaliação in loco por pares.
Os trabalhos científicos devem ser enviados seguindo as instruções abaixo:

Resumo: Este modelo apresenta as
instruções para a formatação de resumos
expandidos a serem submetidos para o
XXXIV
Congresso
Brasileiro
de
Homeopatia, 20º Encontro Nacional de

Farmacêuticos Homeopatas. Os autores
devem seguir rigorosamente estas
instruções para preparação dos originais a
serem submetidos em formato Word (*.doc
ou .docx), a partir dos quais serão
produzidos os anais do evento, em versão

eletrônica. Somente os artigos que
reportarem
este
modelo,
serão
considerados para aceite e publicação nos
anais. Os resumos devem conter no
máximo 200 palavras, em um único
parágrafo, com espaçamento de 1, entre
linhas.
Palavras-chave: Três a cinco palavraschave, separadas por vírgulas.

O artigo deve ser estruturado em seções
hierárquicas e ter no máximo 4 páginas.
Os elementos para estruturação do
resumo devem ser: introdução, objetivos,
metodologia,
resultados,
conclusões,
referências.
OBJETIVOS
METODOLOGIA

Abstract: Articles submitted in Portuguese
or Spanish must also include a version of
the ‘Resumo’ in English. Please follow
these instructions to format. Documents
must be submitted in MS Word® format
(*.doc or .docx). Abstracts should contain
up to 200 words, in a single paragraph.
Keywords: Three to five keywords,
separated by commas.
INTRODUÇÃO
Todos os artigos aceitos e apresentados
durante o evento, estarão incluídos nos
Anais deste que serão publicados
exclusivamente em formato digital. Este
processo será realizado pela coordenação
do evento, que os enviará para revisão por
pares, em apenas uma rodada de revisão
dos artigos. Assim, solicita-se a máxima
atenção dos autores na preparação dos
artigos para submissão, bem como na
resposta às indicações dos revisores.
Os artigos devem ser submetidos no
formato Word® (*.doc ou .docx), com o
corpo do texto em fonte Arial, tamanho 12,
com títulos da mesma fonte e tamanho em
negrito. O manuscrito pode ser preparado
diretamente sobre este modelo, com a
substituição dos textos de cada seção, e
salvo em arquivo.

A preparação do manuscrito deve seguir
rigorosamente os padrões estabelecidos
neste documento.
Tamanho do papel – Antes de redigir o
texto, assegurar-se de que a página está
configurada para papel A4 (210 × 297 mm),
no modo retrato.
Extensão do artigo – O manuscrito
deverá possuir entre três e quatro páginas,
incluindo todas as figuras, tabelas e
referências.
Fontes – Usar fonte Arial (tamanho 12)
em todo o texto, e espaçamento simples
entre linhas para o resumo e 1,5, para toda
a documentação do texto do artigo.
Título e autoria – Deverá ser digitada
com o texto centralizado em uma única
coluna, podendo utiliza-la em toda a sua
extensão.
Estilo – Usar seções separadas para
Introdução,
Materiais
e
Métodos,
Resultados parciais/finais e Conclusão,
Agradecimentos e Referências. Os títulos
das seções (alinhados à esquerda) devem
estar em negrito, com um espaço antes e
após cada título.
Trabalhos que incluam experimentos
com seres humanos devem citar (em
Materiais e Métodos) o parecer favorável
de um Comitê de Ética.

Tabelas e figuras – Deverão ser
inseridas, logo após a sua primeira citação
no texto. As tabelas serão nominadas com
as legendas acima e as figuras abaixo.
Fotografias digitais, esquemas e
diagramas poderão ser utilizados no
trabalho como figuras, mas deverão
apresentar alta definição.
Referências – Numerar as referências
no texto na ordem de citação, usando
algarismos arábicos entre colchetes [1].
Listar as referências nesta mesma ordem,
na última seção do artigo, a qual deve ser
intitulada Referências, como apresentado
adiante.
RESULTADOS
Descrever
todos
os
resultados
encontrados, na metodologia e atender a
qualidade das figuras e tabelas.
CONCLUSÃO
A conclusão será descrever a síntese
dos resultados.
Agradecimentos
Agradecimentos a pessoas ou órgãos
financiadores devem ser colocados nessa
seção, antes das referências.
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