
 

 

 

Intruções para apresentação de trabalhos no IV Encontro 

Científico Internacional de Ozonioterapia 

 
Realizar sua inscrição na opção: com apresentação de trabalho. 

Após a inscrição você irá receber um email com orientações para envio do 

trabalho na plataforma do evento. 

 
Os Trabalhos podem ser: 

a) Pesquisas preliminares e originais: 

O corpo do texto deve ter de 300 a 4000 palavras, fonte Arial – 12 – 

justificado e parágrafo sem recuo. Devem conter os seguintes tópicos: 

Título, Introdução, Hipótese ou Objetivo, Materiais e Métodos, Resultados 

e Discussão/Conclusão, Referências Bibliográficas, conforme 

normatização ABNT 

 
b) Relato de Caso de Caso clínico 

O corpo do texto deve ter de 500 a 4000 palavras, fonte Arial – 12 – 

justificado e parágrafo sem recuo. Devem conter os seguintes tópicos: 

Título, Histórico, Achados em Exame Físico e Diagnóstico, Tratamento e 

Evolução, Conclusão. Não é necessário incluir citações bibliográficas 

 
Estrutura dos trabalhos: 

1. O resumo deverá ser redigido e anexado em formato Word, com nome do 

arquivo designado pela citação do nome do autor principal. Ex: silvaF.doc 

2. O texto deve ser formatado em fonte Arial, tamanho de letra 12, com 

espaçamento entre linhas “simples” e margens com 2,5cm. 

3. Deve conter os seguintes itens: 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

3.1. . TÍTULO:  Letras  em  caixa  alta  (maiúscula),  negrito,  tabulação: 

centralizado, no topo da página. (Não utilizar abreviaturas) 

3.2 Autor(es): Abaixo do título, fonte Arial – 12 – itálico - centralizado, 

nome completo com identificação sobrescrito numérica da filiação e 

separados por “;”. 

3.3 Autor para apresentação do trabalho: O apresentador do trabalho 

durante o evento deve ser identificado com nome sublinhado. Segue 

exemplo: 

Fernando Silva¹; Alex Souza Magalhães²; Ana Silveira³ 
 

1 - Mestrando: Departamento XXXX - Universidade  Estadual 

Paulista “Julio de Mesquita Filho” – Botucatu – São Paulo - Brasil 2 

- Professor titular do Departamento XXXXX – Universidade Estadual 

Paulista “Julio de Mesquita Filho” – Botucatu – São Paulo - Brasil 3 

- Profissional Autônomo, especialista em XXXX - 

Cidade/Estado/País. Autor para correspondência: 

xxxxx@xxx.xxx.xx 

3.4 Palavras-chave: máximo 5. 
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