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XXIII Encontro de Biologia – ENBio/2017
Dias 23 e 24 de novembro, das 8h às 17h
II PRÊMIO CIENTÍFICO BIÓLOGO EVANDRO R. DE BRITO / CRBIO-02 - 2017
EDITAL
O CRBio-02 com a finalidade de premiar trabalhos acadêmicos de todo o Brasil que contribuam
com propostas relevantes para a sociedade, e que versem sobre uma das áreas das Ciências
Biológicas – Saúde, Meio Ambiente, Educação e Biotecnologia.
1- Normas para apresentação dos resumos
Os resumos deverão ser apresentados conforme as seguintes recomendações:
1.1 Em língua portuguesa em editor de texto Word e salvo em formato “.doc”;
1.2 Título centralizado, fonte Times New Roman 12, letra maiúscula e em negrito;
1.3 A citação dos autores centralizado, fonte Times New Roman 12, letra minúscula e em negrito,
mencionando o sobrenome por extenso e nome somente as iniciais, sublinhando o orientador e
indicando a procedência numericamente;
1.4 A procedência dos autores deverá estar centralizada, fonte Times New Roman 10, incluindo
somente o nome da Instituição, cidade, estado e pais, acrescentando e-mail do primeiro autor;
1.5 O corpo do texto deve estar na fonte Times New Roman 12 com espaçamento simples e tendo o
máximo de 350 palavras (excluindo titulo, nome e endereço dos autores). Cada resumo deverá
conter (texto corrido, sem parágrafo): introdução, objetivos, metodologia; resultados e conclusão
(mesmo que parcial). Não serão aceitos projetos que não tenham sido iniciados. Não incluir
referências bibliográficas.
1.6 Todos os pôsteres precisam ter cordão para pendurar.
1.7 Acrescentar em nota de rodapé o nome da agência financiadora, patrocínio, apoio etc., caso
haja.
2 – Inscrições
As inscrições serão realizadas em duas categorias: estudantes de cursos de Graduação em Ciências
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Biológicas e profissionais (incluindo estudantes de pós-graduação), desde que registrados no
CRBio.
2.1 O resumo do trabalho deverá ser enviado, via e-mail (eventos@crbio-02.gov.br). Indicando em
ASSUNTO “resumo para o XXII ENBio”. Os resumos serão encaminhados à Comissão Científica
do CRBio-02, que fará a avaliação de mérito do conteúdo, e poderá ser aceito na forma apresentada
ou ser rejeitado.
2.2 A confirmação do recebimento do resumo será encaminhada ao e-mail de contato do primeiro
autor.
2.3 Os resumos aprovados serão listados no site do CRBIO-02.
2.4 Só serão aceitos, no máximo, dois resumos por primeiro autor, que deverá obrigatoriamente
estar
inscrito
no
Encontro.
2.5 Ficha de inscrição está disponível na página em www.crbio-02.gov.br.
2.6 Os resumos aprovados estarão automaticamente autorizados a serem publicados no livro de
resumo do Encontro.
2.7 Todos os resumos aceitos serão contemplados com um certificado.
2.8 Cronograma de inscrição:
Inscrição dos resumos: do dia 16 de outubro até o dia 03 de novembro de 2017;
Divulgação dos resumos aprovados: 14 de novembro de 2017 (resultado no site do CRBio-02);
Premiação: das 15h às 16h do dia 24 de novembro no ENBio.
3 - Apresentação e Avaliação
3.1 Exposição dos pôsteres dos trabalhos: das 9 às 17h30 dos dias 23 e 24 de novembro de 2017 no
ENBio, em local indicado pela comissão organizadora.
3.2 Todos os trabalhos expostos serão avaliados por uma comissão científica indicada pelo CRBio02, que estarão participando do XXIII ENBio e que atribuirão notas em uma escala de 5 (cinco) a
10 (dez) pontos. Estas notas contarão para a premiação dos melhores trabalhos: 2 de estudantes de
graduação e 2 de profissionais.
3.3 A área reservada para cada pôster será de 1m x 1m. Cada pôster deverá ter o título do trabalho,
que será o mesmo do resumo, deverá ser breve, informativo e escrito com letras maiúsculas com
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cerca de 5 cm de altura. Embaixo do título, com letras menores, deverão aparecer os nomes dos
autores, laboratórios ou departamento, Instituição, Cidade e estado, palavras-chave. Apenas os
nomes dos autores, não mencione títulos, status profissional etc. O Painel deve ser legível a 2 m de
distância. A mensagem deve ser transmitida com clareza suficiente para dispensar explanação oral.
4 – Premiação
Categoria Profissional: 1° lugar: R$ 1000,00 (hum mil reais)
Categoria Profissional: 2° lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais)
Categoria Estudante: 1° lugar: R$ 400,00 (quatrocentos reais)
Categoria Estudante: 2° lugar: R$ 200,00 (duzentos reais)
Parágrafo Único – Em caso de empate, o Presidente da Comissão dará o seu voto.
4.2 Todos os Orientadores (se houver) dos trabalhos serão contemplados com Menções Honrosas, e
se forem biólogos deverão estar em dia com o CRBio-02.
4.3 – Os certificados e Prêmios serão entregues no segundo dia do XXIII ENBIO, 24 de novembro
de 2017.
5 - Observação Geral
5.1 Não poderão concorrer à Premiação: Trabalhos de estudantes de graduação ou pós graduação,
orientados por Conselheiros, funcionários de Conselhos, integrantes da Comissão Científica e
Comissão Julgadora, bem como, respectivos parentes diretos.
5.2 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora e a Diretoria do CRBio-02.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2017.
CRBio-02
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