[ XIV Encontro de Engenharia
Biotecnológica e Biociências de Assis]
EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS XIV ENCONTRO DE
ENGENHARIA BIOTECNOLÓGICA E BIOCIÊNCIAS DE ASSIS – 2018

A comissão organizadora do XIV EEBBA, evento a ser realizado entre os dias 08 e
11 de outubro de 2018 na Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, em Assis,
São Paulo, convida os inscritos no Encontro a enviar trabalhos científicos a serem
apresentados durante o EEBBA.
1. Objetivo
Promover e propiciar a divulgação, discussão e avanço do conhecimento científico
produzido pela comunidade brasileira e estrangeira em Biotecnologia, Biociências e
áreas afins.
2. Considerações Gerais
a) O participante pode apresentar seu trabalho independente de sua universidade ou
curso, desde que esteja de acordo com as normas apresentadas e possua relação
com biologia e biotecnologia ou com licenciatura nas mesmas.
b) Cada participante poderá enviar até dois trabalhos como autor principal, desde
que seja um na modalidade oral e outro na modalidade painel.
c) O autor inscrito deverá ser o apresentador do trabalho.
d) Todos os trabalhos devem, obrigatoriamente, ter um orientador.
e) É permitido submeter trabalhos com coautores, além de orientador e autor
principal.
f) Trabalhos expostos em outros eventos poderão ser apresentados no XIV EEBBA.
g) Todos os participantes que apresentarem seus trabalhos receberão um certificado
de participação.
h) O envio do resumo representa o compromisso definitivo do(s) autor(es) em
apresentar o trabalho, se aceito, durante o Congresso

3. Trabalho Científico
Trabalho teórico ou prático, de base ou aplicado, conduzido com rigor científico que
apresente resultados. O trabalho deverá ser submetido em formato de resumo para
ser avaliado. Se aprovado, o trabalho deverá ser apresentado de forma oral com
slides ou em forma de painel físico em uma das sessões de pôsteres com a
presença do apresentador.
4. Submissão do Trabalho
a) Os resumos deverão ser apresentados em texto com um único parágrafo, com no
máximo 1.000 caracteres (incluindo espaços). A fonte deve ser ARIAL, tamanho 11,
com espaçamento de 1,5 e texto justificado.
b) O resumo deve conter obrigatoriamente os seguintes: Título, Introdução,
Objetivos, Material e Métodos, Resultados, Discussão e Conclusão.
c) Trabalhos não concluídos poderão ser apresentados, desde que contenham
“resultados esperados”.
d) Título: O título deve expressar exatamente o conteúdo do resumo, sendo limitado
a 200 caracteres (incluindo espaços). Não utilizar nome de autores e datas no título.
e) Palavras-chave: No mínimo três e no máximo seis, separadas por vírgulas. Evitar
palavras presentes no Título.
f) Financiadores (campo não obrigatório): Indicar agentes financiadores da pesquisa,
se existir.
g) NÂO serão permitidas alterações do conteúdo dos resumos/trabalhos/autores
após a conclusão do processo de envio. O resumo será publicado EXATAMENTE
como submetido.
h) A Comissão Avaliadora, composta por pareceristas das respectivas subáreas,
avaliará os trabalhos e selecionará somente aqueles que estiverem de acordo com
as normas definidas para este evento. Os resumos serão avaliados, podendo ser
aprovados ou rejeitados. Os critérios de aprovação são: clareza na escrita e no
objetivo do trabalho, descrição sucinta da metodologia de forma correta,
apresentação de resultados analisados estatisticamente (relato criterioso do caso
clínico ou breve discussão coerente da revisão de literatura) e conclusão pautada no
objetivo do estudo. Resumos FORA DAS NORMAS TÉCNICAS, contendo erros de
linguagem e falta de dados ou informações incorretas/inconsistentes poderão ser
rejeitados

i) Enviar o resumo do trabalho a ser apresentado em formato PDF para o email:
“trabalhos.eebba@gmail.com”, entre os dias 6 de agosto e 28 de setembro, com
assunto “Apresentação de Trabalho Científico”
j) O e-mail:
I.

O arquivo do trabalho deve estar nomeado da seguinte forma: sobrenome e
nome do primeiro autor (ex: darwin_charles);

II.

O e-mail deve conter o nome do participante, se é aluno de graduação ou
pós-graduação e sua respectiva faculdade;

III.

O participante também deverá indicar que tanto o orientador, como demais
coautores, tem ciência do trabalho e que aprovam seu conteúdo;

IV.

O resumo enviado deve corresponder ao conteúdo a ser apresentado
durante o evento.

k) A comissão enviará um e-mail confirmando o recebimento do resumo do trabalho
em até 5 dias após o envio. Caso não receba, entre em contato com a comissão
através do e-mail: trabalhos.eebba@gmail.com
l) Em trabalhos aceitos, o autor receberá um aviso para consultar no site a data,
local e horário para apresentação, através do e-mail do autor que efetuou a inscrição
do trabalho.
5. Subáreas do conhecimento
No ato de submissão do trabalho o autor indicará uma subárea que servirá de
informação para que a comissão científica encaminhe o trabalho aos pareceristas e
organize as sessões:
a) Meio ambiente
b) Biotecnologia
c) Saúde
d) Educação

6. Modalidades de Apresentação
As apresentações poderão ser realizadas na forma ORAL OU PAINEL. Cada autor
poderá apresentar no máximo dois trabalhos, nesse caso sendo, obrigatoriamente,
um trabalho submetido na categoria oral e um na categoria painel, desde que os
períodos das apresentações não coincidam entre si. No entanto, na qualidade de

coautor (isto é, não apresentador), o participante pode estar presente em inúmeros
trabalhos, não havendo um limite.
É importante ressaltar que mesmo que o apresentador escolha sua modalidade
caberá à banca examinadora dos trabalhos julgar se o resumo de fato se adequa à
mesma. Assim, por exemplo, caso um resumo sugerido pelo apresentador para a
modalidade "oral" seja mais adequado segundo a banca examinadora para a
modalidade "painel", permanecerá a decisão desta última no caso de aprovação do
trabalho. Essa decisão final será divulgada com o resultado de aprovação dos
resumos.

6.1 Apresentação Oral
As apresentações de trabalhos científicos de forma oral ocorrerão no formato de
Sessão Temática. A sessão será organizada com o objetivo de reunir os trabalhos
científicos das subáreas do conhecimento, conforme o item 5.

6.1.1 Formato da sessão temática
a) A sessão temática é composta por exposições orais sequenciais.
b) As apresentações na forma oral deverão durar no mínimo 5 minutos e no máximo
10 minutos, com acréscimo de até 5 minutos para perguntas e discussão, caso a
banca julgar necessário.
c) Não será permitido ao apresentador extrapolar o tempo máximo de apresentação
d) O apresentador contará com projeção de slides digitais. A sessão será organizada
em módulos de 1,5 hora e contará com um responsável para moderá-la.
e) É obrigatória a apresentação oral ser realizada por meio do programa Power Point
compatível com o Windows 10, bem como a utilização de fontes padrão para não
causar desconfigurarão da apresentação.
f) O participante deve salvar, obrigatoriamente, a apresentação em pen drive, sendo
o mesmo de sua inteira responsabilidade.
g) É importante ressaltar que não haverá exceções no formato das apresentações
orais. Não serão aceitos notebooks ou computadores que não os disponibilizados
pelo evento. Cabe ao usuário unicamente trazer o pen drive com a apresentação no
formato exigido. Não serão aceitas apresentações com formato Keynote ou qualquer
outro que não seja o Power Point compatível com o Windows 10.

h) O apresentador será avaliado em relação à: postura do apresentador e tempo de
apresentação, conhecimentos científicos, relevância científica do tema, métodos
científicos ou clínicos aplicados, apresentação dos slides e interpretação dos
resultados e qualidade do resumo com o que foi apresentado.

6.2 Apresentação de Pôster
As apresentações de trabalho científico em formato de pôster ou painel físico
ocorrerão no formato de Sessão de Pôsteres. A sessão será organizada com o
objetivo de reunir os trabalhos científicos das subáreas do conhecimento, conforme
o item 5.

6.2.1 Formato da sessão de pôster
A sessão de pôsteres consiste na exposição do painel pelo apresentador de forma
presencial.
a) A fixação do pôster ocorrerá das 18h30 até às 19h do dia referente a subárea de
seu trabalho. Após este horário, não serão mais fixados pôsteres.
b) O painel deverá ser retirado até às 22h30 do dia referente a apresentação da
subárea de seu trabalho. Pôsteres não retirados até o horário limite serão guardados
por uma semana.
c) A comissão não se responsabilizará pela fixação dos pôsteres ou eventuais danos
a eles causados, sendo os autores responsáveis pela montagem e desmontagem de
seus trabalhos.
d) Os painéis deverão ser colados com fitas ou deverão apresentar gancho para
encaixe sob responsabilidade do participante. Portanto, o apresentador deverá
trazer fita adesiva dupla face de alta fixação ou gancho e cordão para que o painel
possa ser pendurado. Sugere-se evitar material pesado.
e) As apresentações na forma de painel deverão durar no máximo 10 minutos, com
mais 5 minutos de perguntas, caso a banca julgue necessário.
f) Não será permitido ao apresentador extrapolar o tempo máximo de apresentação.
g) O apresentador deverá permanecer na frente do pôster durante o período
estipulado para a apresentação.
h) O apresentador que não estiver presente no seu pôster no momento em que a
banca for fazer a avaliação perderá o direito de apresentação e, consequentemente,
de receber o certificado.

i) O apresentador será avaliado em relação à postura e tempo de apresentação,
conhecimentos científicos, relevância científica do tema, métodos científicos ou
clínicos aplicados, apresentação e interpretação dos resultados e qualidade do
resumo com o que foi apresentado.

6.2.2 Dimensões do pôster
a) O painel deverá ter no máximo 1 m de largura por 1,50 m de altura (tamanho
sugerido: 0,90 m de largura por 1,20 m de altura).
b) Todos os painéis receberão um número que guiará a montagem nos suportes
localizados em local pré-determinado a ser divulgado (Os números serão divulgados
por e-mail no dia 06 de outubro.)
d) Organização: título do trabalho, autor(es), instituição, grupo de pesquisa e
agência financiadora, se houver.
e) Recomendamos que procure manter divisões entre as seções do trabalho para
facilitar a leitura e opte por utilizar mais figuras que texto para chamar atenção dos
visitantes.
f) Escolha bem as cores do seu painel para não o tornar ilegível.
g) Utilize, de preferência, tamanho e estilo de fonte confortáveis para que os
visitantes possam ler a 1,5m de distância.

7. Premiação
Os melhores trabalhos de cada categoria serão premiados com uma certificação
conferindo o título de melhor trabalho, que será atribuído ao autor.

