
 

 

PREMIAÇÃO DE MELHORES PÔSTERES 

Premiação de Melhores Pôsteres no I Simpósio Internacional em 
Investigações Químico-Farmacêuticas - UNIVALI 

 

REGULAMENTO 

Com o objetivo de reconhecer a qualidade dos trabalhos científicos 
apresentados, a Comissão Científica e Avaliadora do I SIIQF vem, por meio 
deste, regulamentar a premiação dos Melhores Pôsteres apresentados durante 
o evento. 

 

CATEGORIAS DOS TRABALHOS E CRITÉRIOS PARA PREMIAÇÃO 

Todos os trabalhos apresentados por estudantes na forma de Pôster 
concorrerão à premiação nas categorias Doutorado, Mestrado e Graduação. 

1- O apresentador/autor principal, obrigatoriamente, deverá estar inscrito no I 
SIIQF. 
2 – O autor apresentador concorrerá em uma das 3 categorias acima descritas, 
estando em andamento ou já em fase concluída. 
3 – Os trabalhos deverão apresentar uma síntese da pesquisa contendo: título, 
autores, filiação, introdução, objetivo, métodos, resultados/discussão e 
conclusão. 
4 – Os pôsteres concorrerão entre si, por categoria, independentemente da área 
de conhecimento definida (farmacologia geral, farmacologia celular e molecular, 
farmacognosia, toxicologia, tecnologia farmacêutica, química e síntese orgânica 
ou microbiologia). 
5 - Parecer de Comitê de Ética: Os painéis do tipo "Pesquisa Científica" que 
envolvam seres humanos ou animais, deverão conter o número do parecer do 
Comitê de Ética em Pesquisa a qual foram submetidos.  
6 - A instalação dos painéis obedecerá à numeração definida pela Comissão 
Organizadora. Os trabalhos deverão ser apresentados nos horários 
determinados, devendo o autor ficar junto ao seu painel durante todo o período 
determinado no dia da sua apresentação. 
7 - Os critérios para avaliação dos pôsteres serão os mesmos para todas as 
categorias de premiação, incluindo: Apresentação do trabalho (clareza, síntese 
e domínio do conteúdo); Relevância do tema e dos resultados; Organização do 
painel. 

 



 
 

PRÊMIOS E CERTIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

As premiações serão entregues na cerimônia de encerramento do evento, a ser 
realizado no dia 12 de dezembro de 2017, as 17:30 h, no auditório 4, bloco E1, 
do Campus da Univali de Itajaí, seguindo: 

1 - Prêmio - categoria Doutorado 
Certificado Menção honrosa 1 e brinde 
Certificado Menção honrosa 2 e brinde 
Certificado Menção honrosa 3 e brinde 
 
2 - Prêmio - categoria Mestrado 
Certificado Menção honrosa 1 e brinde 
Certificado Menção honrosa 2 e brinde 
Certificado Menção honrosa 3 e brinde 
 
3 - Prêmio - categoria Graduação 
Certificado Menção honrosa 1 e brinde 
Certificado Menção honrosa 2 e brinde 
Certificado Menção honrosa 3 e brinde 

 

 

 

Itajaí, 29 de novembro de 2017 
Comissão Organizadora do I SIIQF 

 


