
 

EDITAL DE CHAMADA DE RESUMOS PARA A 

XX SEMANA DA BIOLOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

1. Informações Preliminares  

A XX Semana Acadêmica da Biologia UFSC, organizada por estudantes dos cursos de             
Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina, ocorrerá entre os dias 31 de              
agosto e 06 de setembro de 2019 no Campus Trindade da UFSC, em Florianópolis, Santa               
Catarina, Brasil.  

Nesta edição a comissão organizadora novamente traz a possibilidade de publicação           
científica na forma de submissão de resumos e apresentações de trabalhos científicos em             
forma de banner. As regras para submissões, apresentações e avaliações estão dispostas            
neste edital, que entra em vigor a partir da sua data de publicação.  

2. Normas de Submissão  

Os trabalhos submetidos deverão obedecer à normas propostas e encaminhados de           
acordo com os modelos disponibilizados pela comissão organizadora. Os trabalhos que           
estiverem em desacordo com os eixos temáticos e formatação não serão aceitos.  

Os autores devem atender aos seguintes critérios:  

2.1. Todasas(os) apresentadoras(es) devem estar inscritas(o) (isso inclui o pagamento da           
inscrição) até o dia 30 junho de 2019, para que o banner esteja apto a ser avaliado e                  
posteriormente apresentado na Semana Acadêmica. 

2.2. Não é necessário estar inscrito no evento para submeter o Resumo, desde que a norma                
2.1 seja respeitada posteriormente. 

2.3. Cada inscrita(o) poderá submeter um trabalho como autora(o) principal e participar de até              
dois como co-autora(o). 

2.3.1. Caso o trabalho não possua “autor principal”, ou seja, todos contribuíram             
igualmente para sua construção, o grupo pode optar por colocar em ordem alfabética.  



 

Se essa for a opção escolhida, tanto no resumo quanto no banner deve estar escrito em                 
baixo dos nomes “nomes das(os) autoras(es) em ordem alfabética”. 

2.4. Será permitido o máximo de sete (7) autoras(es) por trabalho. 

2.5. É obrigatória a presença de pelo menos uma(um) das autoras(es) na data e horário da                
sessão de apresentação dos trabalhos. 

2.6. Todas(os) as(os) apresentadoras(es) devem estar inscritas(os) no evento. 

2.7. Cada resumo submetido deverá estar enquadrado em apenas uma das áreas temáticas             
indicados na seção 3. 

2.8. A escolha do eixo temático adequado sob qual o trabalho será submetido é de               
responsabilidade dos(as) autores(as). 

2.9. O eixo escolhido deve ser indicado no momento da inscrição do trabalho. 

2.10. A Comissão Científica poderá remanejar o trabalho para outra área se achar adequado. 

2.11. Os resumos devem ser submetidos exclusivamente em formato “.doc” ou “docx” (Word             
2007-2016) à Comissão Científica através do upload do arquivo no formulário de inscrição             
online, a partir das 18h do dia 20 de maio de 2019 até às 23h59 do dia 30 de junho de 2019.                      
Não serão aceitos resumos em PDF ou outras formatações. 

2.12. O link do formulário é o seguinte: https://forms.gle/BdanXRcysDPRhMsr6. Ele também           
será divulgado pela Comissão Científica via mídias sociais e site oficial da XX Semana              
Acadêmica da Biologia UFSC.  

 

3. Áreas Temáticas  

Os trabalhos submetidos devem estar enquadrados em apenas uma das seguintes  

áreas temáticas:  

3.1. Biologia Molecular, Embriologia e/ou Genética;  

3.2. Botânica;  

3.3. Bioquímica;  

3.4. Ciências Fisiológicas;  

3.5. Ciências Morfológicas; 

https://forms.gle/BdanXRcysDPRhMsr6


 

3.6. Ecologia e/ou Zoologia;  

3.7. Educação; 

3.8. Farmacologia; 

3.9. Microbiologia, Imunologia e/ou Parasitologia. 

4. Formato dos trabalhos: resumo simples 

Os trabalhos poderão ser submetidos como um resumo simples de no mínimo 400             
palavras e no máximo 1000  e deverão obedecer às seguintes normas:  

4.1. O trabalho deverá ser digitado em tamanho A4, seguindo o modelo disponibilizado no site               
da XX Semana Acadêmica da Biologia UFSC (http://semanadabio.ufsc.br/). Todas as          
configurações nele apontadas deverão ser seguidas à risca. 

4.2. Os resumos deverão conter:  

a) Título.  

b) Autoras(es): Sobrenomes devem ser abreviados, mantendo apenas o primeiro e o último             
nome (Ex: Nome A. Sobrenome), respeitando o máximo de sete(7) autoras(es).           
Sublinhar o nome de quem for apresentar o banner no dia.  

c) Texto principal: único parágrafo contendo Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão,           
Conclusão.  

d)  Palavras-chave: três (3) palavras separadas por ponto-vírgula (;)  

e) Referências bibliográficas: colocar as referências utilizadas segundo a norma vigente da            
ABNT e incluir as citações (se houver) no texto. As referências não entram na              
contagem de palavras. Para criar referências e citações sugerimos utilizar a seguinte            
ferramenta: www.more.ufsc.br  

4.3. Todo o manuscrito deve ser feito em português brasileiro (pt-BR).  

5. Formatos dos Banners  

Todos os trabalhos serão apresentados em horário definido pela Comissão          
Organizadora na forma de banner.  

http://semanadabio.ufsc.br/
http://www.more.ufsc.br/


 

5.1. A formatação do painel deverá seguir o modelo disponibilizado, devendo ser            
autoexplicativos, sendo permitido o uso de recursos visuais tais como figuras, fotos, tabelas,             
gráficos e quadros.  

5.2. O banner deverá ser em papel ou lona, obedecendo as seguintes dimensões: 90 X 120 cm                 
(L x A).  

5.3. Os banners deverão seguir o modelo fornecido pela organização, com as seguintes             
especificações:  

5.3.1. Título do trabalho e subtítulo, se houver  

5.3.2. Nome completo e e-mail para correspondência;  

5.3.3. Introdução;  

5.3.4. Metodologia;  

5.3.5. Resultados e discussão;  

5.3.6. Conclusões;  

5.3.7. Agradecimentos (opcional);  

5.3.8. Não deverá conter citações nem referências bibliográficas.  

5.4. A confecção do banner, bem como sua impressão, é de inteira responsabilidade do              
congressista.  

 

6. Apresentação dos Trabalhos  

6.1. No dia da apresentação, no mínimo uma(um) das(os) autoras(es) deverá(ão) estar ao lado              
do banner durante todo o horário que será disponibilizado para as apresentações, para             
responder as perguntas e propiciar discussões com outros participantes, devidamente          
identificados com o crachá do evento. 

6.2. As apresentações ocorrerão na data e horário estipulados pela organização da XX             
Semana da Biologia UFSC.  

6.3. Cada apresentadora(o) é responsável por fixar seu banner trinta minutos antes do horário              
determinado pela organização para as apresentações. Também é de responsabilidade da(o)           



 
apresentadora(o) retirar seu banner ao final do período de apresentações.  

6.4. A comissão organizadora não se responsabilizará por trabalhos deixados após o            
encerramento da sessão.  

6.5. Os apresentadores que não comparecerem com seu banner no horário estipulado, não             
concorrerão à premiação.  

7. Avaliação  

7.1. Avaliação de resumos escritos:  

7.1.1. Os critérios básicos que serão avaliados nos resumos escritos são:  

7.1.1.1. Clareza e objetividade do título;  

7.1.1.2. Contextualização adequada da introdução;  

7.1.1.3. Clareza e coerência da hipótese (se houver) e objetivo(s);  

7.1.1.4. Originalidade e relevância do trabalho;  

7.1.1.5. Fundamentação do estudo e conhecimento da bibliografia relativa a área de pesquisa;  

7.1.1.6. Adequação da metodologia aos objetivos propostos;  

7.1.1.7. Articulação entre objetivos, problematização e resultados; 

7.1.1.8. Clareza na apresentação e discussão dos dados;  

7.1.1.9. Discussão dos resultados e conclusão;  

7.1.1.10. Correta redação do trabalho (ortografia, gramática e propriedade no uso da            
linguagem). 

7.1.2. As avaliações serão feitas por pares, ou seja, para cada resumo submetido serão              
atribuídas duas notas de avaliadoras(es) distintos. As(os) avaliadoras(es) irão atribuir          
notas de zero a dez para cada resumo. Com base na média obtida a partir das duas                 
notas, os resumos podem ser:  

7.1.3.1. Rejeitados, caso a nota final do trabalho escrito seja inferior a 6,0;  

7.1.3.2. Aceitos com alterações, caso a nota final do trabalho escrito esteja  

entre 6,0 e 8,5;  



 

7.1.3.3. Aceitos sem alterações, caso a nota final do trabalho seja superior à 8,5.  

7.2. Avaliação das apresentações de banner:  

7.2.1. Os critérios que serão avaliados durante a apresentação do banner são:  

7.2.1.1. Apresentação geral do banner:  

- Estrutura visual do banner;  

- Disposição e organização do conteúdo;  

- Conteúdo técnico auto-explicativo.  

7.2.1.2. Exposição oral:  

- Domínio do conteúdo pelos autores;  

- Exposição clara e objetiva das ideias;  

- Organização da apresentação oral do banner;  

- Respostas dos autores às indagações dos avaliadores.  

8. Resultados das submissões  

8.1. Os resultados dos aceites dos resumos serão enviados para a(s) autora(s) e autor(es) que               
farão as apresentações. É de responsabilidade dos participantes inscritos acompanhar          
regularmente pelo e-mail utilizado para submissão as informações relativas aos trabalhos.  

8.2 Todos os resumos que forem Aceitos com alterações ou sem alterações estarão aptos para               
apresentação durante a Semana Acadêmica, porém os resumos aceitos com alterações           
deverão ser corrigidos conforme as sugestões dos avaliadores até a data estipulada na seção              
11 para que sejam publicados nos Anais do evento. Os aceitos sem alterações também serão               
publicados e não precisam de correção. 

  



 
9. Premiação dos Trabalhos  

9.1. Após a avaliação, serão selecionados os melhores trabalhos para receberam uma            
premiação (certificado de trabalho destaque) durante a cerimônia de encerramento da XX            
Semana da Biologia.  

9.2. Será escolhido o melhor trabalho com maior nota em cada área temática. Dentre esses, os                
que obtiverem as maiores notas poderão receber outro prêmio* além do certificado de trabalho              
destaque que todos os demais receberão. 

9.3. A seleção dos melhores trabalhos será feita com base na média simples das notas obtidas                
no resumo escrito e na apresentação do banner de cada trabalho.  

*Quantidade de prêmios está sendo estudada pela comissão organizadora. 

 

10. Dúvidas 

10.1. Quaisquer dúvidas não sanadas neste edital devem ser encaminhadas para o seguinte             
endereço de e-mail:  cientifica.semabioufsc@gmail.com  

  



 

11. Cronograma  

DATA ATIVIDADE 

De 20 de maio à 30 de junho de 2019 Período de submissão de Resumos 

De 30 de junho à 31 de julho de 2019 Período de correção pelos avaliadores 
dos Resumos  

De 02 à 09 de agosto de 2019 Envio individual das notas dos Resumos  

Dia 30 de agosto de 2019 Prazo final para o re-envio corrigido dos 
Resumos que precisaram de alterações 

Data durante a XX Semana Acadêmica 
da Biologia UFSC a ser definida Apresentação de banners  

Dia 06 de setembro de 2019 Premiação dos melhores trabalhos 
 

 
 

Florianópolis, 20 de maio de 2019 
Comissão Organizadora da XX Semana Acadêmica de Biologia da UFSC 

 

 

Aguinaldo Roberto Pinto  

Professor Coordenador da XX Semana da Biologia UFSC 


