
 

 

NORMAS PARA ENVIO DOS RESUMOS 

ABSTRACT SUBMISSION RULES 

Todos os resumos deverão ser submetidos pelo sistema online do 49º CBG, obedecendo às regras 
sequenciais descritas abaixo: 

All abstracts must be submitted through the online system of 49º CBG, following the sequential rules 
described below: 

• No site é possível fazer o download de um modelo de um resumo editorado. A editoração dos resumos deverá 
seguir às normas descritas neste template. 

On the official event website, you can download a template of a published abstract. The publishing of the abstracts 
should follow the rules described in this template. 

• As configurações da página do arquivo do resumo correspondem: folha A4; margens (superior, inferior, direta e 
esquerda) de 1,5 cm; e espaçamento simples. 

Abstract file page settings match: A4 sheet; margins (top, bottom, right and left) of 1.5 cm; and single spacing. 

• Resumos que não tenham entre 350 e 500 palavras serão automaticamente reprovados, sem passar pela 
avaliação dos Coordenadores de Sessão e Comitê Científico. Título, autores e filiação não serão contabilizados 
no somatório das palavras. 

Abstracts that do not have between 350 and 500 words will be automatically disapproved, without going through 
the evaluation of the Session Coordinators and Scientific Committee. Title, uthors and affiliation will not be 
counted in the sum of the words. 

• Durante a submissão deverá ser anexado um arquivo único em word, formatado em acordo com o Guia de 
Elaboração de Resumo. Após o encerramento do período de submissão não será permitido nenhum tipo de 
correção ou substituição do arquivo. 

During submission, a single word file formatted in accordance with the Summary Preparation Guide must be 
attached. After the end of the submission period, no type of correction or replacement of the file will be allowed. 

• A avaliação dos resumos será realizada pelos Coordenadores de Sessão e Comitê Científico, levando-se em 
conta: (i) a relação do resumo com a temática do Simpósio ou Sessão Técnico-Científica; (ii) a apresentação de 
alguma contribuição técnico-científico; (iii) que não contenham erros conceituais; e (iv) que não representem 
proposta ou intenções de se realizar um determinado estudo sem apresentação de resultado. 

The evaluation of the abstracts will be performed by the Session Coordinators and Scientific Committee, taking 
into consideration: (i) the relation of the abstract to the theme of the Symposium or Technical-Scientific Session; 
(ii) presentation of some technical-scientific contribution; (iii) which do not contain conceptual errors; and (iv) that 
do not represent a proposal or intentions to perform a particular study without presentation of results. 

• Os resumo aprovados poderão ser submetidos a eventuais correções. Qualquer erro, seja de digitação, grafia, etc 
será de inteira responsabilidade do(s) autor(es). 

Approved abstracts may be submitted to possible corrections. Any mistake, whether typing, spelling, etc., will be 
the sole responsibility of the author (s). 

• Cada resumo poderá ter até 12 (doze) autores. 

Each abstract can have up to 12 (twelve) authors. 



 

 

• Os autores poderão submeter quantos resumos desejarem, mas para efeito de apresentação no congresso e 
publicação nos Anais, será permitido vincular e validar apenas 2 (dois) resumos por inscrição. 

Authors may submit as many abstracts as they wish, but for the purpose of presentation at the congress and 
publication in the Book of Abstracts, it will be allowed to link and validate only 2 (two) abstracts per registration. 

• Formato de apresentação escolhido pelo autor (painel ou oral) não será o formato final da apresentação. O 
formato para apresentação será definido posteriormente pelos Coordenadores de Sessão e Comitê Científico. 

Presentation format chosen by the author (poster or oral) will not be the final format of the presentation. The 
presentation format will be defined later by the Session Coordinators and Scientific Committee.  

 


