
                     

 

 

 

 

REGRAS GERAIS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 

 
A Comissão Organizadora da “SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA – A transversalidade da ciência, tecnologia e inovações 

para o planeta” com subtema “SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO AMAPÁ 2021 – Transversalidade na Ciência: Desafios e 

perspectivas para um mundo melhor” informa as regras gerais para 

submissão de resumos que serão recebidos exclusivamente pelo site da 

SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ 2021. Para 

submissão de resumos no evento serão obedecidas as seguintes normas: 

1. DA INSCRIÇÃO: 

1.1  A Inscrição no evento iniciará no dia 20/09/2021 no site http://abq-

ap.org.br/snct2021/ 

1.2 A apresentação do trabalho no evento, na forma de resumo simples ou 

apresentação oral, está condicionada à devida inscrição no evento; 

1.3 Cada participante poderá submeter no máximo um resumo vinculado à 

sua inscrição. Não há limite para participação em coautoria de trabalhos 

inscritos por outros participantes. 

 

2. DA SUBMISSÃO: 

2.1 Os resumos devem ser provenientes de estudos originais, incluindo 

estudos de caso; 

2.2 Os resumos deverão ser submetidos eletronicamente no website do 

evento até o dia 02/10/2021 às 23:59h (horário de Brasília). Não serão 

aceitos resumos enviados por e-mail; 

2.3 Os resumos deverão ser, obrigatoriamente, redigidos em PORTUGUÊS, 

exceto para acadêmicos indígenas, e enviados somente no formato .pdf 

em uma única página, sugestão de conversão de “.doc” para “.pdf” use 

https://www.ilovepdf.com/. O resumo deverá conter as seguintes seções: 

Introdução, Matérias e métodos, Resultados e Conclusão – baixe o 

modelo de resumo no final do documento;  
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2.4 Os resumos para acadêmicos indígenas serão aceitos em língua 

indígena, e enviados de acordo com item 2.13 dessa seção. 

2.5 Após a submissão do resumo, será enviado um e-mail automático para o 

responsável pelo resumo (autor correspondente), confirmando as 

informações cadastradas; 

2.6 Cada resumo poderá ter, no máximo, 8 (oito) autores; 

2.7 O título deve ter, no máximo, 20 palavras; 

2.8 Caso tenha algum problema no ato da submissão tirar o “print da tela” e 

encaminhar o resumo nas normas para o endereço eletrônico 

abqamapa@gmail.com até o dia 02/10/2021 às 23:59h (horário de 

Brasília); 

2.9 O autor correspondente irá submeter o resumo simples, que poderá ser 

selecionado pela comissão técnico científica para apresentação oral 

virtual; 

2.10 Os resumos selecionados para apresentação oral virtual deverão 

encaminhar um vídeo-defesa do resumo no máximo em 8 minutos em 

formato vídeo .mp4, preferencialmente compactado, para o email 

abqamapa@gmail.com que ficará responsável por upload do vídeo na 

plataforma de transmissão do evento e divulgado para comunidade 

acadêmica e científica; 

2.11 Qualquer conflito de interesses deve ser claramente indicado no 

resumo e/ou na apresentação oral virtual; 

2.12 Os resumos fora do padrão serão devolvidos sem avaliação. Todos 

os resumos serão revisados pelo comitê técnico-científico da ABQ 

Amapá, Amazônia Ocidental, Mato Grosso e convidados. Os resultados 

serão publicados na página do evento e/ou login do participante; 

2.13 Cabe ao participante inscrito submeter o resumo na área do 

conhecimento que melhor se enquadrar o seu trabalho: 

● Ensino de Ciências; 

● Educação na fronteira e Interculturalidade; 

● Ciências da Saúde; 

● Ciências Exatas e da Natureza; 

● Engenharias e Ciências dos Materiais; 

● Informática e Tecnologias; 

● Química Medicinal, Produtos Naturais e Sintéticos; 

● Bioquímica e Alimentos; 

● Biotecnologia e Biodiversidade; 

● Outras áreas. 
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3. DA AVALIAÇÃO: 

3.1 Os resumos serão analisados pelos membros do Comitê Científico da 

ABQ Amapá, Amazônia Ocidental, Mato Grosso, bem como por 

professores/as, pesquisadores/as de diferentes universidades brasileiras; 

3.2 Os resumos serão classificados em aprovados ou reprovados; 

3.3 Caso seja reprovado, pode solicitar reavaliação com devidas 

modificações. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO 

4.1 Os resumos aceitos serão disponibilizados no site do evento em sala de 

exposição de trabalhos científicos; 

4.2 A sala de exposição de resumos científicos terá uma opção de 

download do resumo submetido (responsabilidade do autor 

correspondente). Caso, o resumo seja submetido para apresentação 

oral, o mesmo terá a opção de um vídeo do apresentador para 

visualização. Mais detalhes sobre a apresentação serão divulgados; 

4.3 As normas para apresentação oral virtual dos resumos selecionados 

serão disponibilizadas na carta de aceite. 

 

5. CRONOGRAMA 

5.1 Início da submissão dos resumos – 20/09/2021. 

5.2 Final da submissão dos resumos – 02/10/2021 até às 23:59h (horário de 

Brasília). 

5.3 Divulgação de aceite até o 05/10/2021. 

 

6. CERTIFICADOS 

Os certificados serão entregues ao autor correspondente após o evento, em 

até 60 dias que estará disponível gratuitamente para download, após este 

prazo, os autores serão responsáveis em pagar uma taxa para ter acesso. 

Caso o autor queira inserir ao seu resumo o Digital Object Identifier (DOI), 

haverá um custo adicional de responsabilidade do autor. 

 

MODELO DE RESUMO:  
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