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III Seminário Internacional Cannabis Medicinal: Um olhar para o futuro  

 

Normas para submissão do resumo, elaboração e apresentação do  

pôster 
 

1. SUBMISSÃO DOS RESUMOS 

 

O resumo, salvo em documento Word seguindo o MODELO - ANEXO A ( disposto 

em normas para elaboração do resumo) deve ser submetido até o dia 19 de junho de 2022 

para o e-mail cannabisamanha@apepi.org. Para a submissão do resumo, o congressista 

deverá realizar a inscrição no evento e enviar o e-mail constando no título “Submissão de 

Poster – Nome do autor” e no anexo deverá estar o documento em formato .doc identificado 

como “Resumo – Nome do autor”. O resumo submetido será encaminhado à Comissão 

Científica para análise após a efetivação do pagamento da taxa de inscrição no evento, cujo 

comprovante também deverá estar em anexo/corpo do texto do email de submissão. 

A análise dos resumos seguirá os seguintes aspectos: clareza na apresentação; 

objetivos bem definidos; metodologia adequada; relevância dos resultados; discussão e 

conclusões pertinentes. A qualidade do texto (gramática, ortografia e digitação) é de 

responsabilidade do autor e será considerada como critério de avaliação pela Comissão 

Científica.  

A partir do ato da inscrição do trabalho, o autor aceita a condição de publicação do 

resumo do trabalho em meios impressos, digital e/ou via Internet, não cabendo garantia de 

qualquer direito autoral ou de uso de imagem aos apresentadores e autores. 

O autor deve aguardar o recebimento do e-mail resposta “CONFIRMAÇÃO DE 

RESUMO RECEBIDO”. Após submetido, o documento em Word não poderá ser alterado.  

 

2. PREPARAÇÃO DO PÔSTER. 

Finalizado o processo de avaliação e correção dos resumos, a comissão científica irá 

enviar um e-mail para o autor responsável com o assunto “RESUMO APROVADO”. 

Os pôsteres aceitos ficarão a mostra no evento e serão apresentados entre os dias 09 

e 10 de julho em horário e local estabelecidos dentro do evento. Após o evento, os posteres 

serão publicados no site em formato e-book.   
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Todos os autores receberão um certificado de apresentação no evento, lembrando que 

todas as imagens e informações contidas nos banners são de exclusiva responsabilidade do 

apresentador. 


