ORIENTAÇÕES DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
1. Informações Gerais:
Contato da comissão de resumos: submissaosebivix@gmail.com.
Página web da XIII SeBiVix: https://sebivix.com.br/.
Ao submeter os trabalhos, os autores concordam com as normas aqui apresentadas,
assim como com o formato de apresentação online dos trabalhos submetidos.
2. Datas Importantes:
Período de submissão de trabalhos

05 de agosto a 16 de setembro

Divulgação dos resumos aceitos

11 de outubro

Prazo limite para envio do vídeo da apresentação

25 de outubro

Data do evento

8 a 12 de novembro de 2021

3. Submissão:
A Semana receberá apenas resumos simples, redigidos em português ou em inglês. Com o
limite de dois resumos por inscrição no evento. O trabalho deverá estar restrito às áreas
temáticas das Ciências Biológicas. Seguem algumas sugestões:
➔ Biofísica.
➔ Bioquímica.
➔ Botânica.
➔ Genética.
➔ Ecologia.
➔ Educação Ambiental
➔ Ensino de Biologia.
➔ Farmacologia.
➔ Fisiologia.
➔ Imunologia.
➔ Micologia.
➔ Microbiologia.
➔ Morfologia.
➔ Parasitologia.
➔ Zoologia.
Observação: Caso o resumo não esteja dentro destas áreas, os autores estão livres
para sugerir outra opção ao submeter o trabalho, desde que, restrito às Ciências
Biológicas.

Para validar a submissão, ao menos o autor responsável pela apresentação do trabalho deverá
estar devidamente inscrito no evento.
Após realizar e receber a confirmação de sua inscrição no evento, submeta o seu resumo
através do formulário de submissão disponível no nosso site ou através do link:
https://forms.gle/c7TWbcSgpty5koKx6.
4. Avaliação:
➔ A avaliação do trabalho será realizada por até três profissionais da subárea de
conhecimento referida.
➔ No caso de trabalhos que envolvam o uso de animais (vivos ou mortos) ou a
participação de seres humanos, só serão aceitos os trabalhos que informem a
aprovação do comitê de ética relacionado à prática de pesquisa e/ou extensão em
questão.
➔ Serão aceitas, ao todo, 100 submissões. Os resumos enviados após o número total ser
atingido, ficarão na lista de espera e substituirão os resumos não aprovados.
➔ Todos os trabalhos apresentados serão publicados nos Anais da XII SeBiVix através
do site Periódicos UFES: http://www.periodicos.ufes.br/sebivix. Como a publicação
depende de editoração e demais tramitações, os anais podem demorar cerca de seis
meses, a partir do evento, para sua finalização.
5. Forma de Apresentação:
➔ Todas as apresentações se darão na forma de vídeos curtos com duração mínima de
três e máxima de quatro minutos.
➔ Serão aceitas duas linguagens para a apresentação do vídeo:
A) Linguagem Acadêmica:
➔ Os autores devem apresentar seu trabalho seguindo os elementos
textuais acadêmicos (título, nomes e filiação dos autores, introdução,
material
e
métodos, resultados e discussão, conclusão e
referências).
➔ É aconselhável a substituição de textos por imagens e gráficos, quando
possível.
B) Divulgação Científica:

➔ Os autores devem recorrer à criatividade, utilizando uma linguagem

acessível e não especializada, visando a difusão do conhecimento
científico para público não acadêmico.
➔ No canal do YouTube da SeBiVix está disponível um vídeo com orientações para a
gravação de material de áudio e vídeo para garantir a qualidade do material. Link para
acesso: https://youtu.be/5af0tA2-Jjg.
➔ Os 30 trabalhos (15 de cada uma das linguagens) mais bem avaliados pela Comissão
Científica terão seus vídeos exibidos durante o evento, entre os dias 8 a 12 de
novembro de 2021. Posteriormente todos os trabalhos aceitos serão disponibilizados
no
canal
do
YouTube
da
SeBiVix.
Disponível
em:
https://www.youtube.com/sebivixufes.
6. Instruções Normativas:
➔ Os autores devem utilizar o modelo de formatação de resumos disponível no site:
https://sebivix.com.br/.
➔ O resumo simples deve apresentar contribuição científica original (não ter sido
publicado em forma de artigo ou de resumo previamente ao evento).
➔ Formatação do texto: tamanho A4; margem esquerda de 3 cm e as demais com 2,5
cm; em documento do MS-Word (.doc ou .docx), digitado em Word 97 ou superior;
sem figuras/tabelas/gráficos; fonte Times New Roman, sem separar sílabas;
espaçamento simples (1,0).
➔ Observação: colocar em itálico apenas as notações científicas de espécie e gênero e
em palavras e abreviaturas latinas. Não usar sublinhado.
7. Estrutura Textual:
➔ Inserir título do trabalho. Fonte Times New Roman em caixa alta, tamanho 11,
centralizado e em negrito.
➔ Inserir o nome completo de cada autor. Os autores deverão ser separados por ponto e
vírgula, no máximo oito autores. Após o sobrenome, colocar numeral sobrescrito
relacionado à afiliação e indicar com um asterisco o autor para correspondência.
➔ Fonte Times New Roman, tamanho 11 e centralizado.
➔ Inserir as instituições afiliadas; não inserir endereços; inserir o e-mail do autor,
precedido por asterisco, para correspondência. Fonte Times New Roman 11, caixa
baixa e centralizado.

➔ Os agradecimentos ao final do resumo são opcionais e o texto deve conter no máximo
20 palavras, tamanho 11 e justificado.
8. Corpo do Texto:
➔ Times New Roman, tamanho 11, justificado, espaçamento simples, sem recuo.
➔ O corpo do texto deve apresentar no mínimo 250 e no máximo 400 palavras
(descontando o título, autores, palavras-chave e agradecimentos).
➔ Depois do corpo do texto deverão ser apresentadas as palavras-chave, separadas por
ponto. No mínimo três e no máximo cinco palavras-chave.

