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CALENDÁRIO
Período de submissão dos resumos expandidos:
Prazo para
Expandidos.

o

envio

de

Resumos

Encaminhamento dos resumos para
comissão científica e da comissão aos
revisores.

31/07 A 18/08/2019

21/08 a 23/08/2019

Prazo final para o parecer dos revisores.

31/08/2019

Parecer de aceite para os autores.

01/09/2019

Prazo final para que os autores/
apresentadores de resumos expandidos
efetuem suas inscrições.

08/09/2019

- Inscrições e envio do resumo expandido A página do evento pode ser acessada a
partir do dia 31/07/2019, através do site
www.cbql.com.br ou
www.congresso.cbql.com.br
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NORMAS PARA ENVIO DE RESUMOS EXPANDIDOS
ATRAVÉS DO SISTEMA OXFORD
O limite máximo de autores é de 8 (oito) autores por resumo expandido. Não há
limite no número de resumos expandidos que um autor ou um grupo de
pesquisa pode submeter ao Congresso.
Após avaliação positiva do comitê de avaliação, o resumo expandido somente
será aceito e publicado nos anais do Congresso se pelo menos um dos autores
do resumo pagar a inscrição do evento. Esta norma visa evitar que resumos
sejam submetidos, avaliados, possivelmente aprovados e publicados, mas não
apresentados no Congresso.

1. Os RESUMOS deverão conter:
1.1. Título: (máximo de 25 palavras).
Título do trabalho em português e inglês.
1.2. Autores: O programa Oxford tem um sistema próprio de afiliação e
autores.
1.3. Introdução: (máximo de 250 palavras).
Deve ser clara, objetiva e relacionada ao problema investigado, bem
como aos objetivos da pesquisa. A introdução estabelece os objetivos do
trabalho.
1.4. Metodologia: (máximo de 300 palavras).
Deve oferecer informações de reprodutibilidade da pesquisa, de forma clara
e concisa, como variáveis, população, amostra, equipamentos e métodos
utilizados, inclusive os estatísticos.

www.cbql.com.br
www.congresso.cbql.com.br
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1.5. Resultados e discussão: (máximo de 350 palavras).
Os resultados deverão ser apresentados e discutidos nessa seção. Poderá
conter tabelas, ordenadas em algarismos arábicos e encabeçadas pelo
título, de acordo com as normas de apresentação tabular da ABNT/WBR
6023/2000, desde que não extrapole o limite de palavras previsto. Não
serão aceitas figuras.
1.6. Conclusão: (máximo de 100 palavras).
A síntese final, responde os objetivos, fundamentada nos resultados e na
discussão.
1.7. Referências Bibliográficas (opcional): (máximo de 100 palavras).
1.8. Agradecimentos (opcional): (máximo de 100 palavras).
Quando necessário, indicar a entidade financiadora da pesquisa utilizar
este campo.

IMPORTANTE!
Os resumos expandidos devem ser cadastrados no Sistema Oxford;
Caso algum item permaneça em branco ou o número de palavras exceda o
estabelecido, a submissão não será finalizada.
Os autores devem observar se o status do resumo consta como submetido.
Resumos já enviados ficam disponíveis para edição até a data limite de
submissão.

www.cbql.com.br
www.congresso.cbql.com.br
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2. FORMATAÇÃO DO RESUMO
2.1. Serão aceitos resumos expandidos em português ou inglês. Os resumos
estarão disponíveis no formato PDF nos anais do Congresso.
2.2. Os resumos aprovados deverão ser apresentados em forma de pôster,
conforme as “normas para a elaboração e apresentação de pôsteres”.

OBSERVAÇÃO: Os resumos em desacordo com as normas supracitadas não
serão avaliados. Em caso de tempo hábil poderá haver reapresentação para
posterior encaminhamento para avaliação da comissão científica. Os resumos
que estiverem de acordo com as normas, serão enviados para a comissão
científica do evento.

www.cbql.com.br
www.congresso.cbql.com.br

