
 

 

I SEMANA DE BIOLOGIA DA UFSB 

25 a 28 de setembro de 2019 

 
EDITAL DE SUMISSÃO DE TRABALHOS 

 

A Comissão Organizadora da I Semana de Biologia da UFSB torna público os prazos e 

normas para submissão de trabalhos científicos e artísticos para apresentação durante o 

evento. 

1. SUBMISSÃO 

 

 A submissão será realizada em forma de resumo simples para ambas categorias; 

 A submissão só poderá ser feita por pessoas devidamente inscritas no evento; 

 O envio de trabalhos deverá ser feito entre os dias 26 de julho à 12 de agosto de 

2019; 

 Os trabalhos poderão receber como parecer: Aprovado ou Reprovado; 

 A submissão será feita de forma exclusivamente eletrônica, na plataforma Sigaa 

Eventos (https://sig.ufsb.edu.br/eventos/login.xhtml); 

 Cada inscrição dará direito à submissão de até 2 (dois) resumos, em áreas 

temáticas distintas na condição de primeiro autor. Na condição de coautor, a 

quantidade é ilimitada; 

 Os resumos só poderão ser avaliados após a confirmação do pagamento da taxa 

de inscrição; 

 Os trabalhos científicos poderão ser apresentados somente em uma categoria: 

 Pôster. 

 Os trabalhos na área de artes poderão ser apresentados nas seguintes categorias: 

https://sig.ufsb.edu.br/eventos/login.xhtml


 Instalação/Intervenção; 

 Exposição. 

 

 
2. ÁREAS TEMÁTICAS: 

 
No ato da submissão o apresentador deverá cadastrar seu trabalho em uma das 

seguintes áreas: 

2.1. Meio ambiente e biodiversidade: 

 
a) Botânica; 

 

b)  Zoologia; 

 
c) Biologia Marinha (que inclui Ecologia Aquática); 

 
d) Ecologia Geral; 

 
e) Agroecologia; 

 
f) Educação Ambiental; 

 

g) Etnobotânica; 

 
h) Gestão Ambiental. 

 

 
2.2 Biotecnologia e saúde: 

 
a) Microbiologia; 

 
b) Bioquímica; 

 
c) Genética Molecular; 

 
d) Parasitologia; 

 
e) Imunologia; 

f) Biofísica; 

g) Bioprocessos; 

h) Produção Vegetal; 

i) Genética Molecular. 

 
 

 

 

 



2.3 Ensino de Ciências. 

 

2.4 Eixo interdisciplinar: 

 

a) Artes; 

b) Direito ambiental. 

 

Os trabalhos na área de artes devem estar relacionados a elementos da natureza. 

 Os trabalhos aceitos na área de botânica poderão ser submetidos completos na 

Revista Paubrasilia 

(https://periodicos.ufsb.edu.br/index.php/paubrasilia/announcement/view/3). 

 
4. NORMAS PARA SUBMISSÃO/APRESENTAÇÃO 

 
4.1. Os trabalhos deverão ser encaminhados na forma de resumo simples, de acordo 

com as normas apresentadas a seguir. Após análise e parecer dos revisores, os autores 

serão comunicados sobre a avaliação, cujo parecer contará com: APROVAÇÃO OU 

REPROVAÇÃO. 

 

Os resumos deverão ser submetidos seguindo as regras abaixo: 

 
4.1.1. PARA O RESUMO 

 

 Os resumos das áreas temáticas 2.1 a 2.3 e a subseção b do eixo 2.4 devem 

ser escritos de maneira clara e objetiva, em português, e deverão conter: 

título; autores; instituição ao qual o(s) autor(es) estão vinculados; 

introdução; objetivo; material e métodos; resultados; conclusão; 

 O resumo deve conter entre 3 e 5 palavras-chave; 

 O resumo deve ter de 2500 a 2700 caracteres, em parágrafo único, sem 

discriminação de tópicos, excluindo-se o cabeçalho (título, autores e 

endereço); 

4.1.2. PARA O PÔSTER 

 

 A dimensão do pôster deverá ser: 120 cm de altura e 90 cm de largura; 

 

 

 

https://periodicos.ufsb.edu.br/index.php/paubrasilia/announcement/view/3


 Formatação: todas as margens com 2,5 cm, fonte Time News Roman ou 

Arial. Os nomes científicos deverão estar em itálico ou sublinhado; 

 Espaçamento: 1,5 entre o Título e Autores e, no texto, espaçamento de 1,5. 

 O pôster deverá conter: introdução, objetivo, materiais e métodos, 

resultados e discussões, conclusões e referências; 

 O pôster deverá ser obrigatoriamente impresso em papel. 

 
 

4.1.3 PARA OS TRABALHOS ARTÍSTICOS:  

 

 Os resumos da área temática 2.4 subseção b devem ser escritos em português e 

conter uma breve descrição do trabalho, contendo: título; autores; objetivo; ano de 

elaboração; categoria (instalação; intervenção; exposição), e outras informações 

relevantes que o autor julgar necessária; 

  Exposição: No resumo deve estar um link no drive, onde constam as  imagens em 

alta resolução no formato .jpeg, incluindo todas as especificações, tais como: nome 

do artista, título, categoria, data da obra, matérias utilizados, técnica e dimensões. 

Fornecer comprovantes das licenças de direitos de propriedade intelectual e de 

direitos autorais relacionados às obras de terceiros a serem utilizadas na(s) obra(s) 

expostas; 

 Instalação/intervenção: No resumo deve constar um link no drive com as  imagens 

que serão utilizadas na instalação/intervenção em alta resolução. Esta categoria é 

caracterizada pela utilização de outras plataformas visuais não-convencionais. 

Duração: efêmero ou permanente, devendo ser especificado no resumo. 

 

 
5. LOCAL E DATA DAS APRESENTAÇÕES 

 
5.1 Os trabalhos serão apresentados em data e horários a definir pela comissão 

organizadora. Estas datas e horários serão informados por e-mail para os 

apresentadores, e constará na programação científica do evento. 

 Os resultados das avaliações dos trabalhos submetidos serão divulgados 

após o dia 1 de setembro de 2019; 

 Quaisquer dúvidas relacionadas à submissão de trabalho devem ser 

encaminhadas para secretaria.sembioufsb@gmail.com 

 
 
 
 
 

mailto:secretaria.sembioufsb@gmail.com


 

Atenciosamente, 
 

Comissão Organizadora 

I Semana de Biologia da UFSB 


