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REGULAMENTO ENVIO DE RESUMOS  

ENVIO DE RESUMOS 

 

Para o envio de resumos o autor deverá estar, inscrito no evento.  

Depois de inscrito, o congressista tem um perfil, neste próprio site, em que é possível fazer o 

envio do arquivo (Acompanhar inscrição> Envio de Arquivos), que deverá estar em formato PDF. 

Você poderá acompanhar sobre o status da submissão do seu resumo no próprio site em 

"Acompanhar Inscrição". 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

A submissão será feita apenas de forma on-line por meio do site: https://doity.com.br/iscm-

2019 no período de 17 de dezembro de 2018 a 10 de janeiro de 2019. O prazo máximo para 

submissão de trabalhos é até o dia 10 de janeiro de 2019 e somente os resumos enviados dentro 

do prazo estabelecido serão aceitos; 

Os resumos aceitos para a apresentação serão divulgados até o dia 14 de janeiro de 2019; 

Para submissão do resumo é necessário que pelo menos um dos autores esteja inscrito no 

evento. O pagamento da inscrição não poderá, portanto, ultrapassar a data de submissão; 

É permitida a submissão de até 2 (dois) resumos por congressista, desde que estejam de acordo 

com a normativa do evento; 

É permitido até 5 (cinco) autores por resumo. Os resumos que tiverem mais de um autor deverão 

ser submetidos uma única vez pelo autor que ficará responsável pela apresentação no evento e 

por comunicar aos demais autores o andamento da submissão, que não necessariamente 

precisará ser o primeiro autor no trabalho; 

Em caso de trabalhos com mais de um autor, os nomes dos coautores aparecerão no certificado 

da forma como foram inseridos no sistema de inscrição do evento; 

Todos os resumos enviados serão avaliados e se necessário, será solicitada mudanças na forma 

de apresentação ou rejeitados caso a banca assim determine; 

Serão aceitos resumos apenas em português; 

https://doity.com.br/iscm-2019
https://doity.com.br/iscm-2019
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Não serão aceitos resumos sem revisão gramatical, ortográfica, de digitação, de conteúdo e 

dados da pesquisa, nome dos autores, título, etc. e resumos com tabelas, gráficos, fotos e 

imagens de qualquer gênero. Além de resumo sem cuidado em sua preparação ou com 

deficiência na pesquisa, com informações desorganizadas e/ou com procedimentos/descrições 

inadequadas ou equivocadas, em quaisquer dos itens do resumo (título, introdução, materiais e 

métodos, resultados, discussão e conclusão); 

Sendo assim os critérios básicos de eliminação de resumos são: 

 - Resumos indicativos, isto é, sem resultados e conclusões; 

 - Resumos fora de enquadramento do tema do evento; 

 - Resumos sem detalhamento metodológico mínimo. 

Os trabalhos aprovados serão divulgados no site e através do e-mail até o dia 14 de janeiro de 

2019. 

 

CRONOGRAMA 

Item Atividade Período 

Submissão de Trabalhos Envio de Resumos 17/12/2018 a 10/01/2019 

Avaliação Análise 11/01 a 13/01/2019 

Resultado Divulgação 14/01/2019 

Prazo para Recorrer Re-avaliação 14 a 16/01/2019 

Parecer final Resultado Final 18/01/2019 

 

APRESENTAÇÃO DE PAINÉIS 

 

Sugerimos a impressão tipo plotagem em lona ou papel (tamanho A0: 0,90m de largura × 1,20m 

de comprimento). O painel deve conter o mesmo conteúdo do Trabalho completo. 

O painel deve conter: Introdução, Materiais e Métodos, Resultados, Discussão e Conclusão. 

O título deverá ser o mesmo utilizado no resumo submetido. Deverá ser escrito em letras 

maiúsculas. Embaixo do título, com letras menores, deverão aparecer o(s) nome(s) do(s) 

autor(es) e Instituição(ões) de origem. 

Os autores serão responsáveis pela colocação e retirada dos respectivos painéis. Os 

participantes deverão estar no local determinado para a exposição dos painéis no início da 

sessão, estabelecido na programação. A retirada dos painéis deverá ser efetuada ao término da 

respectiva sessão. 
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APRESENTAÇÃO ORAL:  

 

Cada apresentação oral terá a duração de 20 minutos, sendo 15 minutos para a apresentação e 

5 minutos para o debate. Serão disponibilizados computadores e projetores multimídia nas 

salas. 

 

São Luís, 14 de dezembro de 2018. 

 

 

Comissão Organizadora 

I Simpósio de Ciências do Mar 


