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REGULAMENTO 

 

O Laboratório Multiusuário de Estudos em Biologia (LAMEB/CCB/UFSC) e o 

Simpósio de Integração das Pós-Graduações do CCB/UFSC tornam pública a inscrição 

nas atividades de Apresentação de Pôsteres e Sessão Oral do evento científico 

“LAMEB 10 Anos e VI SIP”, o qual ocorrerá de 28 a 30 de novembro de 2018, no 

Centro de Cultura e Eventos da UFSC, no Campus Trindade da Universidade Federal de 

Santa Catarina. 

O processo de inscrição será regido pelas normas e procedimentos descritos a 

seguir: 

 

1 OBJETIVO 

1.1 Apresentar trabalhos resultantes de pesquisas científicas relacionadas às Ciências da 

Vida e selecionar parte destes para apresentação oral ao público do evento. 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Para participar das atividades Apresentação de Pôsteres e Sessão Oral o autor deve 

se inscrever no evento “LAMEB 10 Anos e VI SIP”, através do preenchimento do 

Formulário de Inscrição do Evento “LAMEB 10 Anos e VI SIP”, disponível no site 

do evento (www.lameb10anos.paginas.ufsc.br). 

2.2 Os trabalhos devem ser relacionados, mais especificamente, às Ciências Biológicas, 

da Saúde ou Agrárias, ou relacionadas aos Programas de Pós-Graduação do CCB. 

2.3 Serão aceitos trabalhos que já foram apresentados em outros eventos científicos, 

porém deverá ser indicado na submissão que é uma reapresentação. 

http://www.lameb10anos.paginas.ufsc.br/


2.4 O participante deverá ser um dos autores do trabalho apresentado. 

 

3 INSCRIÇÃO NAS ATIVIDADES 

3.1 O período de inscrição será a partir do dia 22 de outubro até às 23h59min de 19 de 

novembro de 2018 (alterado). 

3.2 A inscrição é gratuita. 

3.3 A inscrição nas atividades de Apresentação de Pôsteres e Sessão Oral ocorrerá 

durante o preenchimento do Formulário de Inscrição do Evento “LAMEB 10 Anos e 

VI SIP”, no qual haverá um campo para o indivíduo selecionar seu interesse nas 

atividades. No entanto, o envio do resumo do trabalho será para o e-mail 

materialevento@gmail.com. 

3.4 Haverá duas atividades relacionadas aos trabalhos científicos, Apresentação de 

Pôsteres e Sessão Oral. O participante pode escolher se inscrever apenas na 

Apresentação de Pôsteres ou em ambas. Deste modo, não há apenas apresentação de 

trabalho em Sessão Oral. 

 

4 ENVIO DOS RESUMOS DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

4.1 O participante deve enviar o arquivo do resumo do trabalho científico a ser 

apresentado no anexo do e-mail materialevento@gmail.com. 

4.2 Serão aceitos no máximo DOIS RESUMOS por participante. 

4.3 Os resumos poderão ser redigidos tanto na língua portuguesa como na inglesa. 

4.4 O título do e-mail deve ser a palavra resumo seguida do nome do inscrito completo: 

[Resumo] – Nome do Inscrito. 

4.5 O autor deve realizar a revisão ortográfica e gramatical dos resumos em inglês e 

português para que não haja erros na publicação. 

4.6 O resumo enviado deve conter: 

a.   Título do manuscrito (centralizado e em negrito);  

b. Nome completo dos autores e das instituições envolvidas (centralizados), 

com indicação (sublinhado) do autor para correspondência e seu endereço 

eletrônico. 

c.   Resumo com até 250 palavras; 
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d.  Palavras-chave (máximo de cinco, colocadas em ordem alfabética, separadas 

por ponto e vírgula e grafadas com a inicial maiúscula). As palavras-chave 

não podem estar presentes no Título. 

 

4.7 Quanto à formatação do trabalho, as normas a seguir devem ser respeitadas: 

a. Deverá ser enviado em versão eletrônica, no formato arquivo.doc, com 

espaçamento de 1,5; fonte Times New Roman; tamanho 12; obedecendo às 

margens de 3 cm, justificado. 

b. Caso contenha citações de referências no texto (alterado), estas devem 

obedecer ao seguinte padrão: um autor (NETTO, 2001); dois autores 

(MOTTA-JÚNIOR; LOMBARDI, 2002); três ou mais autores (RAMOS et. 

al., 2002). 

c. No caso dos nomes dos autores fazerem parte da frase, devem ser grafados 

apenas com a inicial maiúscula e o ano da publicação deve vir entre 

parênteses. Por exemplo: “Segundo Assis e Pereira (2010), as aves migram 

para regiões mais quentes”. 

 

4.8 No corpo do e-mail o participante deve colocar a seguinte DECLARAÇÃO: 

DECLARO TER LIDO O REGULAMENTO DAS ATIVIDADES 

“APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES E SESSÃO ORAL” E ESTOU DE 

ACORDO COM SUAS NORMAS. 

 

4.9 A data limite para envio do trabalho via e-mail será no dia 19 de novembro de 2018 

(alterado). 

 

5 APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES 

5.1 O participante deverá apresentar seu resumo por meio de um pôster (banner), feito 

em material papel ou lona, com dimensões de largura entre 90 cm e 96 cm e altura 

compreendida entre 120 cm e 140 cm.  O mesmo deverá ficar exposto durante o 

evento, nos dias 29 e 30 de novembro no Hall de Exposições do Centro de Cultura e 

Eventos da UFSC, conforme indicação da Comissão Organizadora. 

5.2 O participante que submeter o trabalho deve estar ao lado do seu pôster para 

apresentação, no horário indicado pela Comissão Organizadora. 

 



 

6. SESSÃO ORAL 

6.1 Sessão destinada às apresentações orais dos trabalhos submetidos e selecionados. 

6.2 Durante o preenchimento do Formulário de Inscrição no Evento “LAMEB 10 Anos 

e VI SIP”, o participante poderá informar o seu interesse em apresentar o seu trabalho 

na Sessão Oral. No entanto, esta informação não confirma a participação do inscrito. 

6.3 Ficará a cargo da Equipe Organizadora do Evento selecionar os resumos que irão 

para a Sessão Oral, seguindo os seguintes critérios: objetivos claros, qualidade 

metodológica, grau de relevância dos resultados, conteúdo científico e originalidade. 

6.4 Esta apresentação terá duração de 15 minutos e ocorrerá em uma das salas do Centro 

de Cultura e Eventos para todos os presentes. 

6.5 A Comissão Organizadora do Evento informará a seleção do participante através do 

mesmo e-mail pelo qual foi enviado o resumo até o dia 21 de novembro de 2018. 

 

7 PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS 

7.1 Os resumos dos trabalhos serão publicados nos anais do evento, portanto, ao se 

inscrever na atividade de Apresentação de Pôsteres, o participante deve: 

a.  Permitir a publicação integral do resumo nos anais do evento. 

b. Certificar ser autor ou coautor do trabalho e que detém os direitos para 

conceder tal permissão, além de concordar em manter o LAMEB 

inocente em quaisquer equívocos relacionados a este assunto. 

7.2 Só serão publicados nos anais trabalhos efetivamente apresentados na Apresentação 

de Pôsteres. 

7.3 Todos os arquivos digitais serão retidos pela Comissão Organizadora. Os pôsteres 

serão devolvidos aos participantes. 

 

8 CERTIFICADOS  

8.1 Todos os participantes nas atividades regidas pelo presente Regulamento receberão 

certificados de participação no evento, bem como os inscritos nas atividades de 

Apresentação de Pôsteres e Sessão Oral receberão, além do certificado de participação, 

certificados identificados pelas suas respectivas instâncias participativas.  



8.2 Somente os pôsteres identificados nas condições estipuladas neste Regimento e 

alocados nas seções correspondentes destinadas pela comissão organizadora, 

estarão aptos a receberem os certificados e autorizados para a publicação nos 

anais do evento. 

 

9 DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1  O não envio dos trabalhos via e-mail até a data estipulada cancela 

automaticamente a inscrição nas atividades regidas por este Regulamento.  

9.2 O não cumprimento e a não aceitação de todas as regras precedentes 

desqualificarão qualquer inscrição e a Comissão Organizadora do Evento reserva-se o 

direito de desqualificar qualquer participante por qualquer motivo a critério exclusivo 

da mesma. 

 

 

 

Comissão Organizadora do Evento “LAMEB 10 Anos e VI SIP” 

 


