
 
 

CONVOCATÓRIA 

Apresentação de trabalhos 

 

DATAS IMPORTANTES 

15/dezembro/2018: Prazo final para submissão de resumos 

15/janeiro/2019: Comunicado aos autores da aprovação do trabalho 

28/fevereiro/2019: Prazo final para inscrição do autor principal/apresentador e para envio do 

trabalho completo   

03/abril/2019: Comunicado da data de apresentação do trabalho 

 

TRABALHOS POR ÁREA TEMÁTICA 

• Hair Care 

• Skin Care 

• Make-up 

• Produtos naturais e ecológicos 

• Marketing e assuntos regulatórios internacionais 

• Segurança, eficácia e toxicologia 

• Controle de qualidade 

• Marketing e tendências 

• Embalagens 

• Métodos instrumentais 

• Outros 

 

I. CARACTERÍSTICAS DOS TRABALHOS 

Os trabalhos deverão ser redigidos em espanhol ou em português (idiomas oficiais do 

COLAMIQC). Deverão ser originais e inéditos e não terem sido publicados parcial ou 

totalmente. 

O autor deverá ser originário de um país da América Latina, Portugal ou Espanha que seja 



 
 

membro (sociedade/associação) da FELASCC ou IFSCC. 

Somente poderão participar trabalhos que tenham enfoque científico; não serão aceitos 

trabalhos que façam referências a nomes de marcas, logotipos ou símbolos de uso comercial, 

patrocinadores e fabricantes de matérias primas ou produto acabado. 

Só serão aceitos trabalhos com até, no máximo, 6 autores. 

O apresentador do trabalho deverá estar inscrito no Congresso com o máximo de dois 

trabalhos por inscrição. Em caso do autor desejar apresentar mais do que dois trabalhos, 

deverá ser feita uma nova inscrição. 

A avaliação dos trabalhos passará por duas etapas: 

Primeiro, o autor deverá submeter um resumo de seu trabalho na página 

www.colamiqc2019.com.br  e a Comissão Científica avaliará a sua pertinência e modalidade 

(oral ou e-poster) para ser aprovado no programa científico do COLAMIQC 2019. Em caso de 

aprovação, o autor será notificado e deverá enviar o trabalho completo dentro das datas 

indicadas. 

Por fim, os trabalhos apresentados no COLAMIQC 2019 serão avaliados pela Comissão 

Avaliadora, que designará os ganhadores. 

 

II. SOBRE OS RESUMOS 

APRESENTAÇÃO 

Os resumos deverão ser redigidos em espanhol ou português e enviados dentro do prazo 

estipulado neste regulamento, além de seguirem a Formatação do Resumo que está 

especificada a seguir. O não cumprimento das normas ocasionará o cancelamento do trabalho. 

 

FORMATAÇÃO DO RESUMO 

Formato do Resumo 

Tamanho do papel A4, margens superior, inferior, esquerda e direita de 2.5cm, texto 

justificado.  

http://www.colamiqc2019.com.br/


 
 

Idioma: espanhol ou português. Sem erros ortográficos, gramaticais e tipográficos. 

Fonte: Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5 para todo o corpo do 

texto. 

Título: tamanho da fonte 14 com o máximo de 18 palavras, todas em maiúsculo e negrito, 

salvo nos casos indispensáveis (nome científico de espécies), sem ponto final e centralizado. 

Autores: sobrenome e nome com a primeira letra em maiúscula e o restante em minúscula. 

Somente iniciais de nomes do meio. O nome do autor principal deverá estar em negrito e o 

nome do apresentador sublinhado. O autor de correspondência deverá ser sinalizado com um 

*. 

Afiliação: nome da(s) instituição(s) ou empresas a que pertencem os autores, seguindo o 

formato: laboratório, departamento, instituição, estado ou província e país. 

Correspondência: indicar o e-mail do autor de correspondência que receberá as notificações e 

informativos. 

Texto do resumo: separá-lo da informação anterior com um espaço duplo. Deverá estar 

escrito com espaçamento entre linhas 1,5 e ter, no máximo, 300 palavras. Deverá conter 

introdução, objetivo, métodos, resultados e conclusões do trabalho. Não incluir imagens ou 

tabelas. 

O autor do trabalho deverá indicar no resumo (abaixo do texto do resumo, deixando espaço 

duplo de separação) a opção preferencial de apresentação nas formas ORAL ou E-POSTER.  

Independente da opção do autor, a Comissão Científica do Congresso se reserva ao direito de 

decidir a categoria final para o trabalho.  

Não incluir tabelas, figuras, imagens nem referências bibliográficas. 

Uma vez concluído o resumo, este deverá ser convertido em formato .PDF.  Qualquer dúvida 

referente aos resumos e ao formato será respondida pelo e-mail: mayra@abc-

cosmetologia.org.br. 

 

mailto:mayra@abc-cosmetologia.org.br
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ENVÍO DE RESUMOS 

Os resumos serão recebidos a partir do dia 10 de outubro de 2018 até o dia 

15/dezembro/2018. 

Os resumos deverão ser enviados em formato .PDF na página oficial do COLAMIQC. Será 

enviado o acuso do recebimento pela mesma página. 

Não serão aceitos resumos enviados de nenhuma outra forma, incompletos, nem fora do 

prazo. 

Qualquer dúvida referente ao envio será respondida pelo e-mail mayra@abc-

cosmetologia.org.br 

 

APROVAÇÃO DO RESUMO  

Os resumos recebidos serão submetidos a Comissão Avaliadora, que será composta por uma 

equipe multidisciplinar, que examinará a pertinência do trabalho, decidindo por sua aprovação 

ou desaprovação. 

Os autores de resumos aceitos serão informados sobre sua aprovação e a modalidade de sua 

apresentação (oral ou e-poster) a partir de 15/janeiro/2019. 

A Comissão Científica será encarregada de informar o parecer ao autor de correspondência 

através do e-mail registrado na Formatação de Resumo. 

Qualquer esclarecimento referente a aceitação do resumo deverá ser dirigido a Comissão pelo 

e-mail mayra@abc-cosmetologia.org.br . 

 

III. TRABALHOS COMPLETOS 

Os trabalhos completos serão publicados nos Anais que serão entregues aos congressistas do 

24º COLAMIQC. O trabalho completo deverá ser escrito em espanhol ou português e enviado 

dentro do prazo e no formato especificado antes de 28/fevereiro/2018. 

 

FORMATO DO TRABALHO COMPLETO 
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Tamanho do papel A4, margens superior, inferior, esquerda e direita de 2.5cm, texto 

justificado.  

Idioma: espanhol ou português. Sem erros ortográficos, gramaticais e tipográficos. 

Fonte: Times New Roman, tamanho 14 para o título, tamanho 12 para os autores, tamanho 11 

em afiliação e tamanho 12 no corpo do documento (resumo e conteúdo). 

Mínimo de 3000 caracteres e máximo de 5000 caracteres, considerando espaço. A estrutura do 

documento deverá conter: Título, Autores, Afiliação, Endereço de correspondência, Resumo, 

Palavras-chave, Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusões, 

Agradecimentos e Referências. 

Título: máximo de 18 palavras, todas em maiúsculo e negrito, salvo casos indispensáveis 

(nome científico de espécies) e sem ponto final. 

Autores: sobrenome e nome com a primeira letra em maiúscula e o restante em minúscula, 

tamanho 12. O nome do autor principal deverá estar em negrito e o nome do apresentador 

sublinhado. O autor de correspondência deverá ser sinalizado com um *. 

Afiliação: nome da(s) instituição(s) ou empresas a que pertencem os autores, seguindo o 

formato: laboratório, departamento, instituição, estado ou província e país. 

Endereço de correspondência: indicar o endereço completo e e-mail do autor de 

correspondência que receberá as notificações. 

Resumo: separá-lo da informação anterior com um espaço duplo. Deverá estar escrito com 

espaçamento entrelinhas 1,5 e ter, no máximo, 300 palavras. Deverá estar implícito o objetivo, 

materiais e métodos, resultados e conclusões do trabalho. 

Palavras-chave: utilizar 4 palavras que deem indício do trabalho e sejam mencionadas no 

resumo. 

Conteúdo: poderá incluir tabelas e ilustrações, contanto que não exceda 50% da extensão do 

documento (máximo de 10 figuras e/ou tabelas). As referências deverão ser redigidas segundo 

o estilo APA sexta edição. 



 
 

É de responsabilidade dos autores realizar uma exaustiva verificação de erros ortográficos, 

gramaticais e tipográficos. 

 

ENVIO DE TRABALHOS COMPLETOS 

Os trabalhos completos serão recebidos a partir do dia da notificação de aceitação até 

28/fevereiro/2019. Deverão ser enviados a Comissão Científica em formato .PDF pelo site do 

evento: www.colamiqc2019.com  

Será cancelada a participação e publicação dos trabalhos completos enviados que estejam 

incompletos ou fora do prazo. 

Qualquer dúvida referente ao envio será esclarecida pelo e-mail mayra@abc-

cosmetologia.org.br  

 

IV. APRESENTAÇÕES ORAIS 

Oportunamente, a Comissão Científica informará ao apresentador por e-mail o dia e horário de 

sua apresentação. Esta informação também estará disponível no site do evento. As 

apresentações orais terão o formato de 20 minutos de exposição oral e 5 minutos de 

perguntas ao final. 

IMPORTANTE: Deverá se omitir o uso de marcas, logotipos, slogans e nomes comerciais. Os 

autores de trabalhos selecionados na modalidade oral deverão enviar, até 3/maio/2019, sua 

apresentação em formato .PPT ou .PPTX (Microsoft Power Point) para que a Comissão 

Científica determine se cumpre com as exigências estipuladas. A Comissão Científica enviará 

por e-mail a confirmação do recebimento do trabalho. 

No dia da apresentação, o palestrante deverá levar uma cópia do arquivo de sua apresentação 

salva em pendrive e se identificar na Secretaria do Congresso com no mínimo 1h de 

antecedência ao horário programado para a sua dissertação. 

 

V. APRESENTAÇÕES EM E-POSTER 
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Oportunamente, a Comissão Científica informará ao apresentador por e-mail o dia e horário de 

sua apresentação. 

IMPORTANTE: Deverá se omitir o uso de marcas, logotipos, slogans e nomes comerciais no e-

poster.  

Será obrigatória a presença do apresentador ou autor responsável durante a sessão de e-

poster no dia e horário designados para eventuais esclarecimentos aos congressistas e/ou aos 

membros da Comissão Avaliadora. 

 

VI. INSCRIÇÃO DE APRESENTADORES 

Os apresentadores dos trabalhos aprovados (oral ou e-poster) deverão estar inscritos no 

Congresso e pagar o valor respectivo da sua categoria de inscrição. 

A inscrição do apresentador do trabalho deverá ser realizada antes do dia 28/fevereiro/2019 

de forma impostergável. 

 

VII. PREMIAÇÃO 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Será formada uma Comissão Avaliadora para avaliar as apresentações nas modalidades oral e 

e-poster. 

Os critérios da avaliação serão fixados pela Comissão Avaliadora considerando: conteúdo, 

originalidade, adequação ao tema, pertinência temporal, qualidade da informação, 

metodologias empregadas, apresentação, conhecimento e domínio do autor sobre o tema do 

trabalho, formato/exposição. 

A decisão da Comissão Avaliadora será inapelável. 

 

PREMIAÇÃO 

Prêmios outorgados pela Associação Brasileira de Cosmetologia (ABC) aos trabalhos 

apresentados 



 
 

 

Categoria Lugar Valor do Prêmio (USD) 

Oral 1º 

2º 

 

$ 1,000 

$ 500 

E-poster 1º $ 1,000 

 

Prêmio “José Joaquín Pérez Villalba” para o melhor trabalho sobre as matérias primas naturais 

de origem latino-americana de interesse para a área cosmética: USD 1000,00 (mil dólares 

americanos) outorgados pela Federación Latinoamericana de Sociedades de Ciencias 

Cosméticas (FELASCC), além da entrega de uma placa com o nome do autor e seu respectivo 

país junto com a logo da International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC). 

 

Prêmio de criatividade técnico-científica latino-americana e ibérica em cosmética: USD 1000,00 

(mil dólares americanos), outorgado ao trabalho que demonstre maiores aportes de avanços 

para a ciência cosmética da região. 

 


