EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TEMAS LIVRES NO XVI CONGRESSO
BRASILEIRO E IV INTERNACIONAL DE BIOMEDICINA. (CBBM-2018)
A Coordenação do “XVI Congresso Brasileiro e IV Internacional de Biomedicina.
(CBBM-2018) torna público o presente edital de submissão de temas livres,
visando a seleção de trabalhos para serem apresentados no CBBM que ocorrerá
entre os dias 05 a 08 de setembro de 2018, na Universidade Nove de Julho –
UNINOVE, em São Paulo- SP - Brasil.

TEMAS LIVRES - NORMAS E INSTRUÇÕES

1.

DAS INSCRIÇÕES E SUBMISSÃO

1.1
Os Resumos deverão ser submetidos através do formulário on-line, no
ícone SUBMISSÃO DE TRABALHO – TEMA LIVRE, que você terá acesso
através da sua área restrita após a inscrição no evento.
1.2

Não serão aceitos resumos encaminhados pelo correio, e-mail ou fax.

1.3
Serão consideradas somente as contribuições científicas inéditas,
originais e enquadradas no escopo do Congresso, sendo vedado ao autor
submeter trabalhos já divulgados e pesquisas em fase de planejamento.
1.4
Os trabalhos podem ser redigidos em português, inglês ou espanhol e
devem ser submetidos no formato PDF
1.5
Poderão participar do processo de submissão, profissionais biomédicos
em situação regular perante aos CRBMs, acadêmicos do curso de Biomedicina
e demais profissionais da área da saúde Os trabalhos devem ser inéditos nas
áreas correlatas ao descrito no item 3.2 deste edital.
1.6

A inscrição dá direito à submissão de até 02 (dois) trabalhos por inscrito;

1.7
Os trabalhos submetidos por acadêmicos deverão ter sido orientados por
um professor ou pesquisador.
1.8
Não serão aceitos trabalhos do tipo revisão bibliográfica, salvo revisões
sistemáticas e meta-análises
1.9
Serão aceitos trabalhos de cunho científico e que respeitam as normas
reconhecidas de metodologia científica.

1.10 Trabalhos já publicados em suplementos, editoriais e revistas indexadas
não serão aceitos assim como resumos incompletos ou provisórios
1.11 Cada trabalho poderá ter no máximo SETE participantes, incluindo autor
principal e coautores. Cada participante regularmente inscrito neste Congresso
só poderá participar na qualidade de autor principal (apresentador) em até dois
trabalhos..
1.12 Para a submissão do trabalho, o autor responsável deverá informar: título
do trabalho, nome e CPF de todos os autores com respectivos vínculos
institucionais e endereços eletrônicos;
1.13 Os resumos aceitos implicam, por parte do autor, na autorização para que
estes sejam publicados nos Anais do XVI Congresso Brasileiro e IV Internacional
de Biomedicina. (CBBM-2018) ou em outros meios digitais que sejam
determinados pela Comissão Científica, sem fazerem jus a qualquer
remuneração por direito autoral
1.14 A Comissão Julgadora de Temas Livres é soberana no que diz respeito a
avaliar, selecionar, aceitar ou recusar os trabalhos.
1.15 O envio de trabalho e sua inscrição no Congresso representam o
compromisso dos autores com sua apresentação no evento, desde que a
aceitação seja confirmada pela Comissão Julgadora de Temas Livres;
1.16 Após o envio do resumo e aceite, não serão permitidas, sob qualquer
hipótese, correções ou alterações no texto, devendo este ser publicado
exatamente como foi submetido.
1.17 O autor responsável pela submissão receberá confirmação da inscrição
do tema livre e, posteriormente, informação sobre sua aceitação ou não do
trabalho por correio eletrônico. Também neste momento, o autor será informado
quanto à dataa e horário da apresentação
1.18 Os autores devem estar atentos à postagem final dos trabalhos com
intuito de evitar prováveis erros. Uma vez submetido o resumo, não será
possível realizar a substituição.
1.19 A data limite para envio dos resumos é 10 de agosto 2018. Esse prazo
não será prorrogado.
1.20 Os trabalhos submetidos serão apresentados somente como e- pôster,
porém ficará à critério do Comitê Científico a escolha da forma de apresentação.

2.

QUANTO À ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO

2.1 Serão aceitos trabalhos de cunho científico e que respeitam as normas
reconhecidas de metodologia científica.
2.2 Trabalhos já publicados em suplementos, editoriais e revistas indexadas não
serão aceitos assim como resumos incompletos ou provisórios
2.3 Todos os trabalhos deverão respeitar as normas éticas vigentes para
pesquisas com seres humanos e animais. Em decorrência disso, deverá ser
informado, claramente, no corpo do texto, o número do parecer da CEP ou
CEUA;
2.4 ESTRUTURAÇÃO DO RESUMO:
2.4.1 O Resumo deverá ter no mínimo 1800 caracteres e no máximo 2500
caracteres (com espaços para o corpo do resumo) e deve ser estruturado conter
breve introdução, materiais e métodos, discussão dos resultados e conclusão. O
texto deve ser digitado dentro do modelo com as seguintes especificações: em
uma coluna, usando fonte Arial tamanho 12, no formato A4 (210x297mm),
margens laterais justificadas de 3 cm, espaço 1,5 em todo o texto, sem espaço
ou linhas em branco entre os parágrafos.
2.4.2 Escrito com o programa Word fonte Arial tamanho12
2.4.3 Título (centralizado, em negrito e em CAIXA ALTA);
2.4.4.Nome dos autores (uma linha abaixo do título, sendo o primeiro nome o
do autor principal/apresentador). Todos os nomes e sobrenomes devem estar
escritos por completo, sem abreviações;
2.4.5 Corpo do resumo (duas linhas abaixo dos nomes dos autores, em
parágrafo único e com alinhamento justificado) e ser tipo estruturado, sendo cada
tópico iniciado com os termos em negrito (Introdução; Objetivo; Metodologia;
Resultado; Discussão; Conclusão)
2.4.6 Palavras-chave: uma linha abaixo do corpo do resumo e iniciando com o
termo de abreviaturas será permitido apenas após sua identificação, por
extenso, em algum parte anterior no texto do resumo.
2.4.7 Frases ou palavras com letras maiúsculas ou qualquer outro tipo de
destaque não devem estar presentes no corpo do resumo, à exceção de gênero
e/ou espécie de seres vivos, que devem estar grafados em consonância às
normas internacionais.

2.4.8 Agradecimentos às agências de fomento são opcionais. O Resumo não
deverá conter citações bibliográficas, nem lista de referências bibliográficas.
2.5 O conteúdo dos resumos é de TOTAL responsabilidade dos autores;
2.6 Cabe ao(s) autor(es) assinalar(em) a área de conhecimento do trabalho.
Entretanto, a Comissão Científica poderá remanejar o trabalho para outra área
se achar mais adequado.

3. QUANTO AOS EIXOS TEMÁTICOS
3.1 Poderão ser aceitos, os trabalhos submetidos nos seguintes eixos
temáticos:
3.2 EIXOS DOS TRABALHOS
Eixo 1- Ciências Biológicas e da Saúde
Biofísica
Biologia Molecular
Bioquímica
Embriologia
Farmacologia
Fisiologia Geral, Humana e do Esporte
Genética
Hematologia
Imunologia
Microbiologia
Parasitologia
Patologia
Saúde Pública
Virologia

Eixo 2 - Ciências da Biomedicina
Acupuntura
Análise Ambiental
Análises Bromatológicas
Análises Clínicas
Banco de Sangue
Biomedicina Estética
Citologia Oncótica
Gestão Laboratorial
Histotecnologia Clínica
Imagenologia
Microbiologia de Alimentos
Perfusão Extracorpórea
Reprodução Humana
Toxicologia
3.3 Outros: Aqueles trabalhos que, na concepção dos autores, não se
adequarem nos temas anteriores, deverão ser assinalados como “outros”.

4. QUANTO ÀS FORMAS DE APRESENTAÇÃO
4.1 Os trabalhos poderão ser aprovados para apresentação sob a forma de
‘pôster digital’ ou sob a forma de pôster digital e apresentação oral.
4.2 Caso o trabalho não seja aprovado para a apresentação oral o mesmo
deverá ser apresentado apenas sob a forma de pôster digital.
4.3 O poster digital bem como as apresentações orais devem ser elaboradas
utilizando o Template do Congresso que pode ser disponibilizado na área
apropriada do site oficial do congresso.

4.4 Apresentação apenas como pôster digital:
4.4.1 Todos os trabalhos aprovados serão apresentados na forma de pôster
digital (mesmo aqueles que optarem pela apresentação oral )
4.4.2 Os Temas Livres em formato de poster digital permanecerão disponíveis
ao público em terminais com tela LCD, com dimensões suficientes para permitir
uma visualização confortável, instalados em área específica no evento.
4.5
Apresentação como comunicação oral poderá ocorrer nas seguintes
condições:
4.5.1 Quando a Comissão de Julgamento de Temas Livres julgar o tema
relevante.
4.5.2 A comunicação oral deverá ser realizada com o auxílio de programa de
apresentação de slides (Power Point). utilizando o Template do Congresso. As
seguintes especificações deverão ser seguidas:
4.5.2.1 Ser realizada no mínimo em 10 minutos e no máximo em 20 minutos,
sendo que as apresentações que descumprirem esse tempo serão
interrompidas, finalizadas e terão decréscimo na sua pontuação na avaliação da
premiação de melhor trabalho do evento. Todos os autores que irão apresentar
oralmente seus trabalhos deverão comparecer com 10 minutos de antecedência
do início da sessão na sala disponibilizada para a comunicação oral;
4.5.3.2 Antes do início da sessão, todos deverão dirigir-se ao Media Desk do
Centro de Convenções munidos de pendrive para inserção do trabalho no
computador. Este deverá ser entregue como artigo digital em Power Point, em
versão atualizada.
4.6 Orientações para a confecção do Pôster Digital:
4.6.1 Dimensão: A dimensão total do pôster não deverá exceder a dimensão
presente no arquivo;
4.6.2 Título: O título do pôster digital deverá ser o mesmo do resumo enviado.
Deverá ser escrito em letras maiúsculas em tamanho que permita a fácil leitura
a 1 metro de distância. As regras de notação e de nomenclatura deverão ser
observadas. Sugere-se que seja empregada fonte de corpo 16;

4.6.3. Nomes dos autores: Os nomes dos autores deverão estar escritos
imediatamente abaixo do título. O nome do autor responsável pela apresentação
do pôster deverá ser indicado por um asterisco e seu correio eletrônico deverá
ser informado no rodapé do pôster. Sugere-se que seja utilizada uma fonte de
corpo 12;
4.6.4. Instituição: O nome da instituição ao qual os autores pertencem deverá
estar escrito imediatamente abaixo do nome do último autor. As referências a
departamentos, divisões, setores ou equivalentes deverão ser omitidas. Quando
mais de uma instituição estiver envolvida, deverá ser indicado o autor
pertencente a cada uma delas com números arábicos. Sugere-se que seja
utilizada uma fonte de corpo 12;
4.6.5 O pôster deverá apresentar: a) título; b) autor (es); c) introdução; d) material
e métodos (quando pesquisa); diagnóstico ou plano de tratamento (quando
casos clínicos); e) resultados e conclusões; f) referências bibliográficas
(opcional).
4.6.6 Todos os autores que irão apresentar trabalhos sob a forma de pôster
deverão permanecer, nos 20 minutos finais do horário agendado para a
apresentação, junto aos seus pôsteres, a fim de esclarecer eventuais
questionamentos sobre a pesquisa realizada.

5. QUANTO À PREMIAÇÃO
Prêmio ABBM – Premiar os três melhores trabalhos apresentados no XIV CBB
com vistas a melhoria técnica e inovações em saúde;
5.1 Os trabalhos indicados serão premiados com Certificado de Melhor Trabalho
do XIV Congresso Brasileiro de Biomedicina.
5.2 Ao primeiro colocado será destinado o valor de R$ 2.000,00(dois mil reais)
5.3 Ao segundo colocado será destinado o valor de R$ 1.500,00(um mil e
quinhentos reais)
5.4 Ao terceiro colocado será destinado o valor de R$ 1.000,00(um mil reais)
5.5 Os autores dos três trabalhos premiados serão convidados a publicar seus
trabalhos
na
íntegra
na
Revista
Colloquium
vitae
(http://revistas.unoeste.br/revistas/ojs/index.php/cv/index )

5.6 A Colloquium Vitae é um periódico científico editado pela Universidade do
Oeste Paulista (UNOESTE), cujo objetivo é divulgar trabalhos científicos nas
áreas de Ciências da Saúde e Biológicas, atendendo a comunidade acadêmica
das diversas instituições nacionais e internacionais.
5.7 A Colloquium Vitae é indexada nas bases de periódicos LATINDEX, Fonte
Acadêmica (EBSCO Pub.), Sumários e CrossRef, contando com o número
identificador de objetos digitais (DOI). É uma revista indexada e classificada pelo
WEBQUALIS da CAPES no atual triênio como QUALIS B4 na área de Ensino e
B5 nas áreas Interdisciplinar e de Ciências Ambientais.
5.8 A Colloquium Vitae é uma publicação com periodicidade semestral em
versão eletrônica (online ISSN: 1984-6436) completa, para livre acesso,
disponível
na
página
da
UNOESTE
(http://revistas.unoeste.br/revistas/ojs/index.php/cv/index ), onde são realizadas
também as submissões de artigos.
5.9 Os trabalhos premiados deverão ser submetidos e formatados de acordo
com as normas da Revista Colloquium vitae e serão avaliados quanto ao mérito
científico de acordo com o preconizado pelas normas da revista.
5. 10 A revista Colloquium vitae garante o direito de negar a publicação dos
trabalhos convidados caso o mesmo não se enquadre as políticas de
submissãoe publicação previstas na revista.

6. QUANTO À SELEÇÃO DE COMUNICAÇÕES ORAIS
6.1 Os participantes da Comissão Julgadora de Temas Livres será composta por
docentes e pesquisadores com experiência e renomada atuação nas áreas
previstas para a classificação dos trabalhos.
6.2 Os revisores não poderão participar da avaliação de trabalhos de sua
instituição de origem, ou que estejam listados como um dos autores, ou ainda
que sejam integrantes de um mesmo Grupo de Pesquisa.
6.3 Os resumos de Temas Livres serão examinados pela Comissão Julgadora
de Temas Livres para convite como apresentação oral, considerando os
seguintes aspectos:

6.4 Para premiação as comunicações orais serão avaliadas por dois revisores,
sendo que a média das notas dos seguintes quesitos será considerada como
nota final.
6.5

Serão atribuídas notas de 0,0 a 10,0 considerando os seguintes quesitos:

1)

Originalidade e relevância do tema.

2)

Impacto na saúde da população ou inovação tecnológica.

3)

Delineamento experimental do trabalho.

4)

Coerência entre os objetivos determinados e os resultados apresentados.

5)

Análise e apresentação dos resultados.

6)

Didática e domínio do apresentador;

7)

Cumprimento do tempo de apresentação.

6.6. Em casos de empate, prevalecerá o trabalho com maior nota atribuída no
momento da seleção dos resumos. Caso o empate permaneça, o trabalho
deverá ser reavaliado por nova Comissão Científica para desempate.
6.7. Trabalhos que não cumprirem as regras e termos do presente edital poderão
penalizados e sujeitos à desclassificação
6.8 A decisão da Comissão Julgadora de Temas Livres é irrevogável e não
poderá ser reconsiderada.

7. CALENDÁRIO
7.1 A Comissão Organizadora reserva o direito, de alterar as datas abaixo
previstas, para o melhor andamento do Congresso.
12/6/2018

Divulgação do edital

22/5/2018

Abertura das Inscrições Online

27/7/2018

Último dia para envio dos resumos

24/8/2018

Divulgação dos trabalhos aprovados e da forma de apresentação

31/8/2018

Divulgação da data e do horário de apresentação

6 e 7/09/2018

Apresentação dos trabalhos

8/9/2018 – Na cerimônia de encerramento. Premiação dos Trabalhos

8. EMISSÃO DOS CERTIFICADOS
8.1. Os certificados de todos os trabalhos apresentados serão disponibilizados
no formato PDF no sistema do evento.
8.2 . Será fornecido apenas um certificado por trabalho que contemplará o título
do trabalho, os autores e co-autores, bem como a categoria de apresentação.

Comissão Científica
Comissão Organizadora

