Regulamento para submissão e apresentação de trabalhos e projetos de pesquisa
- I Simpósio de Programas de Pós-Graduação em Biociência Animal, Ciências da
Saúde e Química

O I Simpósio de Programas de Pós-Graduação em Biociência Animal,
Ciências da Saúde e Química é um evento promovido pelos cursos de Pós-Graduação
em Biociência Animal, em Ciências Aplicadas à Saúde e em Química da
Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, realizada nos dias 17 a 19 de setembro
de 2019.

Modalidades de resumos:
A- Investigação científica.
B- Projeto de pesquisa.

1- Da submissão de resumos:
1.1- As submissões de resumos iniciam no dia 01 de agosto e encerram em 20 de
agosto de 2019. Para tal, acesse o sítio ou a plataforma:
1.2- Investigação científica: Serão aceitos resumos de investigações científicas nos
níveis iniciação científica e pós-graduação.
1.3- Projeto de pesquisa: Os discentes matriculados no primeiro ou segundo semestre
dos programas de Pós-Graduação em Biociência Animal ou em Ciências Aplicadas à
Saúde ou em Química, deverão submeter seus projetos de pesquisa;
1.4- Cada trabalho poderá conter no máximo 6 (seis) autores. O autor apresentador
deverá obrigatoriamente estar inscrito no evento. O primeiro autor poderá apresentar
apenas 1 um trabalho, contudo seu nome poderá constar em mais de um resumo;
1.5- Os trabalhos deverão ser submetidos em um dos seguintes eixos temáticos:
1.4.1- Investigação em Biociência Animal
1.4.2- Projeto em Biociência Animal
1.4.3- Investigação em Ciências Aplicadas à Saúde
1.4.4- Projeto em Ciências Aplicadas à Saúde
1.4.5- Investigação em Química
1.4.6- Projeto em Química
1.4.7- Iniciação científica

1.5- Os resumos devem ser enviados via site do evento em formato PDF. Deverão ser
submetidas duas versões do trabalho: a) uma para avaliação na qual NÃO devem
constar nomes e instituições dos autores (trabalhos com qualquer tipo de identificação
de autores serão recusados); b) uma para publicação nos anais com a identificação dos
respectivos autores e instituições.

2- Dos resumos
2.1- Da formatação
2.1.1- Serão aceitos resumos simples com no mínimo 300 (trezentas) e no máximo
500 (quinhentas) palavras, formatados segundo o modelo disponível na plataforma do
evento (Anexo 1):
2.2- Da avaliação
2.2.1- Os trabalhos serão encaminhados a 2 (dois) pareceristas ad hoc que avaliarão o
conteúdo e mérito acadêmico. Havendo discordância na avaliação o resumo será
enviado a um terceiro parecerista.
Serão considerados os seguintes critérios:
a. Pertinência e importância do trabalho em relação a sua área de conhecimento;
b. Obediência às normas de formatação do resumo conforme o modelo
disponibilizado no site do evento.
2.2.2- Todo o processo será anônimo com vista a garantir isonomia e imparcialidade
da avaliação
2.3- Do resultado das submissões
2.3.1- O resultado da avaliação dos resumos será divulgado na plataforma oficial do
evento e via e-mail do participante responsável pela submissão, no dia 10 de setembro
de 2019.

3- Da apresentação
3.1- As apresentações serão exclusivamente no formato pôster. O template padrão
será disponibilizado na plataforma do evento.
3.2- O apresentador terá até 10 (dez) minutos (improrrogáveis) para fazer a
apresentação. Ao término da apresentação, o avaliador terá 05 (cinco) minutos para
arguição.
3.3- O apresentador deverá estar presente no local determinado para sua apresentação
pelo menos 15 (quinze) minutos antes do horário.

3.4- A divulgação da programação de apresentações com local e número de pôster
será disponibilizada na plataforma do evento e enviada para o e-mail do autor até o
dia 15 de setembro de 2019.

4- Aceite
4.1- Esse regulamento poderá sofrer alterações periódicas, seja por questões legais ou
estratégicas. O Usuário deste, já concorda e reconhece que é de sua única e inteira
responsabilidade a verificação periódica deste regulamento.
4.2- Ao submeter seu resumo para análise, entende-se que o candidato está de inteira
concordância com este regulamento, devendo estar atento a todas as normas
estabelecidas.
4.3. Quaisquer dúvidas referentes a este regulamento, o usuário poderá entrar em
contato com a comissão organizadora através das plataformas disponíveis.

ANEXO I

Título, Arial 14, Negrito, Centralizado, 12pt antes e depois*
Silva, João1 Arial 12 0pt antes 0pt depois; Silva, Maria2 Arial 12 0pt antes 0pt
depois; Silva, Paulo3 Arial 12 0pt antes 0pt depois. Centralizado
*No caso de financiamento, declarar a fonte de recursos. Arial 10 6pt antes e depois.

Palavras chave: mínimo de três e máximo de seis, separadas por vírgula, em
iniciais minúsculas, Arial 12, alinhado à esquerda, espaço simples.
Resumo até 500 palavras. Deve conter em texto contínuo, sem tópicos e sem
parágrafo, informações referentes a introdução, objetivos, métodos,
resultados (ou, no caso de projetos, resultados esperados) e conclusões
(exceto para projetos). Arial 12, justificado, 0pt antes, 6pt depois, espaço
simples.

