
 
UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA  

UNIDADE ANANINDEUA 

 

RETIFICAÇÃO 

I ENCONTRO PARAENSE DE IMUNOLOGIA, ALERGIAS E INTOLERANCIA 

ALIMENTAR. 

 

 

 

A comitê científica   do I ENCONTRO PARAENSE DE IMUNOLOGIA, ALERGIAS E 

INTOLERANCIA ALIMENTAR torna público uma errata para orientação dos trabalhos 

científicos. 

 

I – Considerações Gerais: 

1. Todos os participantes, com ou sem apresentação de trabalho científico, devem 

obrigatoriamente realizar a inscrição on line no evento, disponível no site 

extensão.unama.br, até o dia 13 de junho de 2019.  

ATENÇÃO: SERÃO REALIZADAS INSCRIÇÕES NO DIA DO EVENTO. 

2. Os alunos ( individual ou grupo) que desejam participar da apresentação de trabalhos 

científicos, deverão procurar um professor-orientador para o desenvolvimento de um 

trabalho científico, de acordo com com temas: 1) Imunologia (Relação parasita 

hospedeiro; Distúrbios Imunológicos; etc) ; 2) Alergias; 3) Intolerância Alimentar.  

3. O trabalho científico deverá ser enviado, primeiramente, em formato de resumo simples ou 

expandido, conforme as normas estabelecidas no item II. 

4. A submissão do trabalho ao evento será realizada pelo professor-orientador. O prazo de 

entrega do resumo simples ou expandido será até o dia 09 de Junho de 2019. 

5. Os trabalhos irão ser apresentados no evento, em formato de poster, respeitando as normas 

estabelecidas no item II. 

6. A melhor apresentação em pôster será premiada durante o evento. 

 

II - NORMAS DE TRABALHO.   

 

1. As categorias de trabalhos que serão aceitos:  trabalho original, revisão de literatura, relato 

de experiência e estudo de caso. Conforme as seguintes definições: 

a. Trabalho Original: “Incluem estudos observacionais, estudos experimentais ou quase-

experimentais, avaliação de programas, análises de custo-efetividade, análises de decisão e 

estudos sobre avaliação de desempenho de testes diagnósticos para triagem populacional. 

Cada artigo deve conter objetivos e hipóteses claras, desenho e métodos utilizados, 

resultados, discussão e conclusões. Incluem também ensaios teóricos (críticas e formulação 

de conhecimentos teóricos relevantes) e artigos dedicados à apresentação e discussão de 

aspectos metodológicos e técnicas utilizadas na pesquisa em saúde pública. Neste caso, o 



texto deve ser organizado em tópicos para guiar o leitor quanto aos elementos essenciais do 

argumento desenvolvido.” 

b. Revisão de literatura: Por meio da síntese de resultados de estudos originais, quantitativos 

ou qualitativos, objetiva responder à pergunta específica e de relevância. Descreve com 

pormenores o processo de busca dos estudos originais, os critérios utilizados para seleção 

daqueles que foram incluídos na revisão e os procedimentos empregados na síntese dos 

resultados obtidos pelos estudos revisados.” 

c. Relato de experiência: “O relato de experiência é um texto que descreve precisamente uma 

dada experiência que possa contribuir de forma relevante para sua área de atuação (por 

exemplo, um curso novo ministrado sobre determinado assunto, um projeto profissional etc.). 

Ele traz as motivações ou metodologias para as ações tomadas na situação e as 

considerações/impressões que a vivência trouxe àquele(a) que a viveu. O relato é feito de 

modo contextualizado, com objetividade e aporte teórico. Em outras palavras, não é uma 

narração emotiva e subjetiva, nem uma mera divagação pessoal e aleatória. O relato deve 

trazer considerações (a partir da vivência sobre a qual se relata e reflete) que sejam 

significativas para a área de estudos em questão” 

d. Estudo de caso: “O estudo de caso é um método qualitativo que consiste, geralmente, em 

analisar um tema através da análise de uma unidade individual, tal como: uma pessoa, um 

grupo de pessoas, uma instituição, um evento cultural, etc.” 

e. Preparações de receitas originais: Nesta modalidade de trabalho, a apresentação de 

preparos originais, contemplando insumos locais, técnicas culinárias, deve ser embasada na 

cultura alimentar na qual a preparação está contextualizada. É fundamental a produção de 

ficha técnica, na medida em que este instrumento garante não só a compreensão, mas 

também a padronização das etapas de produção do trabalho. Adaptações de receitas 

clássicas utilizando insumos regionais, por exemplo, são elaborações possíveis para esta 

modalidade. É obrigatório a inclusão de uma avaliação sensorial do produto elaborado. 

  

2. Os trabalhos devem ser submetidos em formato de resumo, conforme o modelo 

abaixo: 

 

MODELO RESUMO SIMPLES  

TÍTULO DO TRABALHO COMPLETO 

 (Título: letras maiúsculas, Fonte Times New Roman 12, negrito, centralizado, espaço simples)  

  

Nome do primeiro autor1, Nome do segundo autor1, Nome do terceiro autor1,* (Nome Completo, Times New 

Roman 11, centralizado, espaço simples) 

  

1
Nome Completo da Instituição, Unidade, Departamento, Cidade, Estado, País. 

2
Universidade da Amazônia (UNAMA), Unidade Ananindeua, Ananindeua, Pará, Brasil. 

*Autor para correspondências: email@email.com.br 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultural


RESUMO 

Parágrafo único, letra Times New Roman 11, espaçamento simples, texto justificado, de 300 as 1000 palavras. 

Iniciar com uma breve introdução que justifique o trabalho. Explicitar claramente o principal objetivo da 

pesquisa. Se aplicável, indicar os métodos utilizados para atingir os resultados. Indicar os principais resultados 

obtidos durante a pesquisa. Resumir as conclusões. O resumo não deverá conter referências. 

  

Palavras-chave: palavra-chave 1; palavra-chave 2; palavra-chave 3. [no mínimo três (3) e no máximo cinco (5) 

- evite a utilização de termos já utilizados no título do trabalho completo] 

 

MODELO RESUMO EXPANDIDO 

 

TÍTULO DO TRABALHO COMPLETO 

(Título: letras maiúsculas, Fonte Times New Roman 12, negrito, centralizado, espaço simples) 

 

Nome do primeiro autor1, Nome do segundo autor1, Nome do terceiro autor1,* (Nome Completo, Times New 

Roman 11, centralizado, espaço simples) 

 
1Nome Completo da Instituição, Unidade, Departamento, Cidade, Estado, País. 
2Universidade da Amazônia (UNAMA), Unidade Ananindeua, Ananindeua, Pará, Brasil. 

*Autor para correspondências: email@email.com.br 

 

RESUMO 

Parágrafo único, letra Times New Roman 11, espaçamento simples, texto justificado, de 300 as 1000 palavras. 

Iniciar com uma breve introdução que justifique o trabalho. Explicitar claramente o principal objetivo da 

pesquisa. Se aplicável, indicar os métodos utilizados para atingir os resultados. Indicar os principais resultados 

obtidos durante a pesquisa. Resumir as conclusões. O resumo não deverá conter referências. 

 

Palavras-chave: palavra-chave 1; palavra-chave 2; palavra-chave 3. [no mínimo três (3) e no máximo cinco (5) 

- evite a utilização de termos já utilizados no título do trabalho completo] 

 

 

(letra Times New Roman 11, espaçamento simples, texto justificado) 

 

INTRODUÇÃO (No máximo 1000 palavras) 

O texto da introdução deverá contemplar uma pequena revisão sobre a temática na qual o trabalho está inserido. 

Deverá ainda apresentar o contexto geral do trabalho. OBJETIVOS Indicar de forma sucinta os principais 

objetivos a serem atendidos pelo trabalho. 

 

METODOLOGIA (No máximo 1000 palavras) 

  

Indicar as metodologias utilizadas no trabalho para atingir os objetivos propostos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO (Sem limite de palavras) 



Apresentar os resultados obtidos no trabalho e sua discussão em relação ao conhecimento já disponível. Nos 

resultados poderão ser apresentadas tabelas, gráficos e outras ilustrações que sejam essenciais à boa 

compreensão do texto. 

 

CONCLUSÕES (No máximo 200 palavras) 

Indicar de forma objetiva as principais conclusões obtidas pelo trabalho. 

 

AGRADECIMENTOS (No máximo 50 palavras) 

Item não obrigatório, onde os autores poderão agradecer as instituições de financiamento e fomento, 

colaboradores, entre outras. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Devem ser listados apenas os autores que foram mencionados no texto, em ordem alfabética do sobrenome. Dois 

ou mais autores, separar por ponto e vírgula. 

A ordem dos itens em cada referência deve obedecer às normas vigentes da ABNT. 

 

3. Os trabalhos que forem selecionados para apresentação em pôster, deverão 

seguir o modelo.  

 



III - CRONOGRAMA 

 

 

ETAPA DATAS 

Entrega do resumo científico Até 09 de junho de 2019 

Inscrição no evento Até 13 de junho de 2019 (pelo site) 

Evento 14 de junho de 2019 

 


