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Envio de Trabalhos: Congresso de Síndrome do X Frágil 

 

O evento receberá resumos de trabalhos até o dia 25/10/2017 às 23:59min (horário de Brasília). Os 

resumos somente poderão ser submetidos para o e-mail: contato@institutolk.org.br. 

Datas e prazos importantes: 

Data limite para envio de resumos:25/10/2017 

Divulgação do resultado da avaliação: a partir de 10/11/2017 

Temas de interesse: 

São de interesse do evento qualquer trabalho que esteja dentro das seguintes temáticas: autismo, 

síndrome do X frágil e outras síndromes correlatas. Os trabalhos podem ser de pesquisa básica, 

pesquisa aplicada, pesquisa clínica, estudos de caso, ou qualquer outro tema dentro das temáticas 

listadas. 

Formato dos resumos: 

Os resumos devem ser preparados na forma de um texto de 1 página, conforme modelo disponível 

para download (Modelo resumo timbrado.docx). Resumos devem ser escritos em fonte Arial 

tamanho 12, e subdividido nas seguintes partes: Introdução (até 80 palavras), Metodologia (até 80 

palavras), Resultados e Discussão (até 150 palavras), Referências (no máximo 5). Serão aceitos 

trabalhos nos seguintes idiomas: Português e Inglês. 

Envio dos resumos:  

Não há limite de quantidade de resumos submetidos por participante. Os resumos devem ser 

enviados em formado Word para o endereço: contato@institutolk.org.br. No título do e-mail, 

informar o seguinte texto: Resumo para Congresso. Não é necessário efetuar o pagamento da 

inscrição para submissão dos resumos. Entretanto, caso o resumo seja aprovado, para garantir a sua 

inclusão na programação do evento e a publicação nos anais, o(a) autor(a) responsável pelo resumo 

- autor(a) principal ou coautor(a) - deverá realizar inscrição no evento para sua apresentação na 

forma de Pôster. 

Avaliação dos resumos: 

Os resumos submetidos serão avaliados pelo Comitê Científico do Evento (CCE). A avaliação 

considerará a qualidade da escrita, originalidade, qualidade dos resultados, formatação do texto, 
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relevância do trabalho, coerência do texto. O CCE pode rejeitar o trabalho caso o resumo não siga o 

modelo disponibilizado pelo evento. 

Publicação dos resumos: 

Os resumos aceitos pelo Comitê Científico serão publicados nos anais do evento em formato 

eletrônico. Os trabalhos aceitos deverão ser apresentados na forma de Pôster (Dimensão 1m x 

0,80m), mediante realização de inscrição no evento. Será fornecido certificado para os autores dos 

trabalhos apresentados. 

Comitê Científico: 

Presidente:  

- Dr. Roberto H. Herai (Escola de Medicina, Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR, Brasil) 

Equipe de apoio: 

- Adriano Ferrasa (Escola de Medicina, Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR, Brasil) 

- Ana C. P. da Cruz (Escola de Medicina, Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR, Brasil) 

Avaliadores dos resumos: 

- Dra. Solena Z. Kusma (Escola de Medicina, Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR, Brasil) 

- Dr. Ramon O. Vidal (Max Delbrück Center for Molecular Medicine in the Helmholtz Association - 

MDC, Alemanha) 

- Dra. Vanessa S. Sotomaior (Escola de Medicina, Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR, 

Brasil) 

- Dra. Helen C. Miranda (School of Medicine, University of California San Diego - UCSD, USA) 

- Dra. Janaína Sena de Souza (Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, Brasil) 

- Dra. Keliani Bordin (Escola Politécnica, Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR, Brasil) 

- Dra. Katlin Massirer (Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética, UNICAMP, Brasil) 

- Dr. Bruno H. S. A. Torres (Centro Nacional de Pesquisa e Energia em Materiais, Laboratório Nacional 

de Biociências, Brasil) 

- Dra. Laila B. T. S. Araújo (Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, Brasil) 

- Dr. Cleber Augusto Trujillo (School of Medicine, University of California San Diego, USA)  


