
 

EDITAL 

 

 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
FARMÁCIA DA UNINASSAU PARNAÍBA

FERRAMENTA PARA O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

• Na submissão de trabalhos, os autores devem estar cientes das condições 
esclarecidas no ato de sua inscrição:
 

• Os trabalhos inscritos serão julgados pelo Comitê Científico que 
aceite ou não. O envio do resumo representa um compromisso definido do(s) 
autor(es) em apresentar o trabalho, se aceito, durante o evento.
 

• Os resumos devem seguir o modelo anex
 

• Os resumos devem ser enquadrados em alguma das seguintes áreas:

1. Ciência e Tecnologia 

2. Bromatologia 

3. Farmacologia 

4. Produtos Naturais  

5. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica

6. Saúde Coletiva 

7. Análises Clínicas 

8. Prospecção Tecnológica

9. Fármacos e medicamentos

10. Toxicologia 

 

• Resumos poderão ser submetidos em português, espanhol ou inglês. Entretanto, 
resumos submetidos com múltiplos erros ortográficos e gramaticais serão 
sumariamente rejeitados.
 

• Serão aceitos no máximo dois trabalhos por inscrição e o máximo de seis autores 
por trabalho, contando com o orientador e/ou coorientador. 
 

EDITAL III JORNADA DE FARMÁCIA DA 
UNINASSAU PARNAÍBA  

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS – III JORNADA 
FARMÁCIA DA UNINASSAU PARNAÍBA  – A FARMÁCIA CLÍNICA COMO 

FERRAMENTA PARA O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

Na submissão de trabalhos, os autores devem estar cientes das condições 
recidas no ato de sua inscrição: 

Os trabalhos inscritos serão julgados pelo Comitê Científico que 
O envio do resumo representa um compromisso definido do(s) 

autor(es) em apresentar o trabalho, se aceito, durante o evento. 

Os resumos devem seguir o modelo anexo a este edital. 

Os resumos devem ser enquadrados em alguma das seguintes áreas:

1. Ciência e Tecnologia  

Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica 

Tecnológica 

Fármacos e medicamentos 

Resumos poderão ser submetidos em português, espanhol ou inglês. Entretanto, 
resumos submetidos com múltiplos erros ortográficos e gramaticais serão 
sumariamente rejeitados. 

Serão aceitos no máximo dois trabalhos por inscrição e o máximo de seis autores 
por trabalho, contando com o orientador e/ou coorientador.  

 

JORNADA DE 
FARMÁCIA CLÍNICA COMO 

FERRAMENTA PARA O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 

Na submissão de trabalhos, os autores devem estar cientes das condições 

Os trabalhos inscritos serão julgados pelo Comitê Científico que decidirá pelo 
O envio do resumo representa um compromisso definido do(s) 

Os resumos devem ser enquadrados em alguma das seguintes áreas: 

Resumos poderão ser submetidos em português, espanhol ou inglês. Entretanto, 
resumos submetidos com múltiplos erros ortográficos e gramaticais serão 

Serão aceitos no máximo dois trabalhos por inscrição e o máximo de seis autores 



 

EDITAL 

 

• Todos os autores do trabalho devem estar inscritos na 
FARMÁCIA DA UNINASSAU PARNAÍBA
FERRAMENTA PARA O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS
 

•  Para submeter o trabalho os autores deverão identificar inicialmente a qual área 
de conhecimento o resumo deverá s
 

•  Por favor, envie o arquivo do seu resumo como PDF com o nome seguinte: 
[número da área de foco] 
Exemplo: 9 - SANTOS
forçado.pdf  
 

• Os resumos devem ser enviados através da Internet para o email: 
academicadefarmacia2018@gmail.com
 

• Os pôsteres serão apresentados nas dependências da UNINASSAU em Parnaíba 
em espaços a serem divulgados juntamente com a divulgação dos aprovados, 
entre no dia 21 de novembro de 2018, das das 16 às 18 horas. 
 
• Deve-se seguir minimamente as regras estabele
 

ELEMENTOS FIXOS DO POSTER 
 
• Logomarcas da instituição, Nome da instituição e sigla. 

• Nome do curso e bloco.  

-Largura: 90 cm. Altura: 100 a 120 cm 
 

 

EDITAL III JORNADA DE FARMÁCIA DA 
UNINASSAU PARNAÍBA  

os autores do trabalho devem estar inscritos na III JORNADA 
FARMÁCIA DA UNINASSAU PARNAÍBA – A FARMÁCIA CLÍNICA COMO 
FERRAMENTA PARA O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

Para submeter o trabalho os autores deverão identificar inicialmente a qual área 
de conhecimento o resumo deverá ser direcionado 

Por favor, envie o arquivo do seu resumo como PDF com o nome seguinte: 
[número da área de foco] - [nome do autor que apresentará] 

SANTOS, A.P.S. - Atividade antidepressiva do fitol no nado 

mos devem ser enviados através da Internet para o email: 
academicadefarmacia2018@gmail.com até o dia: 16.11.2018 

Os pôsteres serão apresentados nas dependências da UNINASSAU em Parnaíba 
em espaços a serem divulgados juntamente com a divulgação dos aprovados, 
entre no dia 21 de novembro de 2018, das das 16 às 18 horas.  

se seguir minimamente as regras estabelecidas por essa convocatória. 

ELEMENTOS FIXOS DO POSTER  

• Logomarcas da instituição, Nome da instituição e sigla.  

Largura: 90 cm. Altura: 100 a 120 cm  

Parnaíba, 05 de novembro de 2018.

 

 

JORNADA DE 
FARMÁCIA CLÍNICA COMO 

FERRAMENTA PARA O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 

Para submeter o trabalho os autores deverão identificar inicialmente a qual área 

Por favor, envie o arquivo do seu resumo como PDF com o nome seguinte: 
[nome do autor que apresentará] - [titulo] pdf. 

Atividade antidepressiva do fitol no nado 

mos devem ser enviados através da Internet para o email: 

Os pôsteres serão apresentados nas dependências da UNINASSAU em Parnaíba 
em espaços a serem divulgados juntamente com a divulgação dos aprovados, 

cidas por essa convocatória.  

Parnaíba, 05 de novembro de 2018. 


