
Envio de trabalhos 

 

 
Os participantes que optarem por enviar resumo de seu trabalho devem fazê-lo 

até dia 29/03/2019, por meio do e-mail congrebio.resumos@gmail.com 

 

 
Normas para a submissão de resumos e apresentação de trabalhos no VIII 

Congresso de Biociências 

 

 
1) Os resumos de trabalhos científicos apresentados devem abranger os seguientes 

temas, alimentos e bebidas; exames clínicos; fisiologia vegetal e animal; metabolismo 

energético em humanos; nutrição e produção animal; zoologia e ecologia; biologia 

molecular; meio ambiente; outras; 

 

 
2) Os resumos devem ser submetidos até o dia 29 de março de 2019; 

 

 
3) Os resumos devem ser enviados exclusivamente por via eletrônica, para o e-mail 

congrebio.resumos@gmail.com, indicando no campo “Assunto” o termo “Resumo”- 

nome do autor; 

 

 
4) Os resumos devem ser enviados nos formatos “.doc” ou “.docx”. Arquivos 

em formato PDF não serão encaminhados para análise; 

 

 
5) É permitida a apresentação do trabalho somente após a efetivação do pagamento 

da taxa de inscrição no evento (lembrando que o pagamento por boleto requer um prazo 

de 2 a 3 dias úteis para ser compensado e efetivado); 

 

 
6) Serão aceitos apenas resumos de trabalhos inéditos (dados não publicados), 

salvo trabalhos que componham revisão bibliográfica. Não serão aceitas descrições 

de projetos; 

 

 
7) Um autor inscrito pode submeter e apresentar no máximo dois trabalhos, 

podendo, no entanto, ser co-autor de outros. Na ausência do autor do trabalho aceito, um 

dos coautores poderá apresentá-lo desde que este esteja devidamente inscrito no evento; 

 

 
8) Membros da Comissão Organizadora podem enviar resumos, porém lhes é 

vetado o direito de concorrer às premiações. 
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9) Será emitido apenas um certificado para cada resumo aceito e apresentado. 

Nele constará o título do trabalho, o nome do autor e de todos os co-autores conforme 

dados submetidos no sistema; 

 

 
10) Os resumos submetidos serão avaliados por uma equipe de docentes do Instituto 

de Biociências. De acordo com o desempenho dos resumos nesta avaliação, 6 (seis) 

trabalhos serão selecionados para apresentação oral (3 da categoria “Graduação” e 3 da 

categoria “Pós-graduação”). O resultado da avaliação será divulgado por e-mail; 

 

 
11) Cada autor terá 7 minutos para apresentação oral e até 4 minutos de arguição. O 

apresentador deverá apresentar-se no local 10 minutos antes do início da sessão com o 

arquivo contendo os slides da apresentação deverá estar nos formatos .ppt, .pptx ou .pdf., 

ou podendo enviar também para o e-mail congrebioresumos@gmail.com. Será 

disponibilizado para os apresentadores, Ccomputador com Microsoft Power Point; 

passador de slides; projetor multimídia e caixa de som; 

 

 
12) A área reservada para cada pôster terá as dimensões 120cm x 90cm. Na página 

do congresso estará anexado a estrutura do pôster. Salietamos que, fonte e texto são de 

responsabilidade do autor. O pôster deverá vir acompanhado de mecanismo para 

fixação. O tempo de apresentação será de 4 a 6 minutos (excluído o tempo de arguição); 

 

 
13) Os critérios de avaliação para a modalidade oral e pôster são, logística do 

trabalho (metodologia científica e objetividade); domínio do conteúdo (discussão e 

compreensão dos resultados/aplicação); e postura (apresentação/desenvoltura e clareza); 

 

 
14) Os critérios de avaliação para correção de resumos são, metodologia 

científica; objetividade; e clareza e compreensão. Todos os trabalhos receberão notas 

para cada item avaliado ,que poderão ter pesos diferenciados de zero à dez, e serão 

classificados como, aceitos, sujeito a reformulação; e não aceitos; 

 

 
A Comissão Científica irá avaliar os resumos e enviar a aprovação, juntamente com 

possíveis considerações, para o e-mail dos inscritos até dia 29/04/2019. Os resumos 

aprovados deverão ser apresentados em um painel de 120cm x 90cm na Sessão de 

Pôsteres, no entanto, a comissão científica irá selecionar três (3) trabalhos de cada 

categoria (Graduação e Pós-Graduação) para apresentação oral. Os melhores trabalhos 

de Graduação e Pós-Graduação na sessão oral ou pôster serão premiados. É importante 

destacar que todos os trabalhos aprovados serão publicados online nos Anais do VIII 

Congresso de Biociências. 
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