
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II LCBio - SEMANA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS / Ifes – CAMPUS DE ALEGRE 
 
 

Educação e Saúde 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 

 

Nos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2012, a Coordenação do Curso de Licenciatura 

realizará a “II LCBio - SEMANA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS” no Ifes - Campus de 

Alegre, com o tema Educação e Saúde. O evento representa uma oportunidade para 

apresentação e discussão de pesquisas, bem como para a reflexão de questões 

suscitadas na área de Licenciatura em Ciências Biológicas.  

O público-alvo da “II LCBio” serão pesquisadores, profissionais, alunos do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas e graduações afins, além de professores e 

gestores da Educação Básica, Técnica, Tecnológica e da Educação Superior.  

 

 

OBJETIVOS 

 

- Incentivar o ensino, pesquisa e extensão, fortalecendo os relacionamentos entre 

diversas instituições; 

- Socializar resultados de pesquisas e experiências nas áreas de atuação de 

profissionais em Ciências Biológicas; 

- Contribuir para a formação profissional e ética de educadores e biólogos. 

 

 

 

 



REGRAS PARA A SUBMISSÃO DE RESUMOS 

 

Cada inscrição dará direito à submissão de dois (02) resumos por autor. A aceitação 

dos resumos para apreciação da Comissão Científica do evento estará condicionada às 

regras de apresentação do trabalho, dentro das normas estabelecidas.  

Os resumos deverão ser enviados para o e-mail ifesposter@gmail.com  e no assunto 

do e-mail deve estar escrito “SUBMISSÃO DE RESUMOS”, acompanhado do nome do 

primeiro autor. 

 

1. Instruções Gerais  

1.1. Serão aceitos resumos na área de Ciências Biológicas, relacionadas à Educação, 

Saúde, Biotecnologia e Meio Ambiente, bem como abordagens interdisciplinares com 

áreas afins. 

1.1.1. Serão aceitos trabalhos de revisão bibliográfica e de pesquisa científica. 

1.2. O resumo deve ser apresentado em língua portuguesa.  

1.3. Os autores devem certificar-se que o formato do texto obedece estritamente a 

todas as exigências deste guia. 

1.4. O texto deve ser formatado em Microsoft Word, página A4, com margem esquerda 

de 2,5 cm, margens direita, superior e inferior de 2,0 cm, em espaço simples e 

justificado. O arquivo deve ser salvo em versão compatível com Word 97-2003 (.doc). 

1.4.1. O texto deve ser redigido sobre o modelo padrão de resumo, que encontra-se 

disponível na web-página do Ifes: www.alegre.ifes.edu.br. 

1.5. As seções do resumo devem ser separadas por uma linha em branco e obedecer à 

seguinte formatação:  

1.5.1. Título claro e conciso, com o máximo de 100 caracteres, incluindo espaços, em 

caixa alta, negrito, fonte Times New Roman, tamanho 12, centralizado.  

1.5.2. Nomes completos dos autores iniciando pelo último sobrenome, em caixa alta, 

sendo separado do restante do nome, que deve aparecer em caixa baixa, por vírgula e 



separado um autor do outro por ponto e vírgula. O último autor a aparecer deve ser o 

Orientador. Será permitido trabalhos com, no máximo, cinco (05) autores, incluindo o 

Orientador. 

1.5.3. Informações adicionais, resumidas, sobre instituições, agências financiadoras da 

pesquisa e contato (e-mail) dos autores devem ser incluídas abaixo da seção de 

autores, em   fonte Times New Roman, tamanho 10, centralizado. 

1.6. O corpo do resumo deve ser redigido com no mínimo 200 e no máximo 400 

palavras, em texto contínuo, sem recuo na primeira linha, em fonte Times New Roman, 

tamanho 12, conter todos os elementos pertinentes a um trabalho de pesquisa, com 

uma pequena introdução (um rápido histórico do tema, breve justificativa e o objetivo 

do trabalho), metodologia (descrição dos procedimentos), resultados e discussões, e 

conclusão (destacar o progresso e as aplicações que o trabalho propiciará). 

1.7. Registrar até quatro palavras-chave, em letras minúsculas, inicial maiúscula, 

separadas por ponto, sem ponto final, em ordem alfabética, posicionadas a um 

parágrafo após o corpo do texto principal do Resumo. 

1.8. Não utilizar referências.  

1.9. Revisão final do texto: recomenda-se que os autores submetam os trabalhos à 

revisão gramatical, antes de serem enviados para inscrição. A Comissão Científica 

reserva-se o direito de rejeitar trabalhos de redação descuidada ou ininteligível e que 

não obedeçam estritamente às instruções para formatação. O resultado da análise dos 

Resumos, feito pela Comissão Científica, será expresso em ACEITO, ACEITO COM 

CORREÇÕES e NÃO ACEITO. 

1.10. Será observada a originalidade e relevância do tema proposto, sua proximidade 

com a temática do evento, bem como a coerência e coesão textual do resumo 

apresentado. 

1.11. Todos os trabalhos aceitos serão publicados nos anais da II Semana de Ciências 

Biológicas do Ifes – Campus de Alegre. 

1.12. O material aceito para publicação será utilizado em sua versão original, ou seja, 

os arquivos enviados não são passíveis de substituição e/ou modificações posteriores. 

A revisão do(s) trabalho(s) é de responsabilidade do(s) autor(es). 

 

 

2. Da originalidade do trabalho  



2.1. A submissão do resumo à avaliação pela Comissão Científica deixa subentendido 

que se trata de trabalho original.  

 

3. Organização e Apresentação do Pôster  

3.1. Normas de apresentação  

3.1.1. O Pôster deverá conter os seguintes itens em sua apresentação gráfica: título, 

nome(s) do(s) autor(es) e da(s) Instituição(ões), introdução (breve discurso, 

apresentando o objetivo), metodologia, resultados e discussões e conclusão.  

3.1.2. Recomenda-se que o pôster seja confeccionado em tamanho A3. O layout é de 

responsabilidade dos autores.  

3.1.3. Será exigida a presença de pelo menos um dos autores do Resumo para a sua 

apresentação. 

 

4. Inscrições  

4.1.Taxa de Inscrição 

4.2.1. A taxa de inscrição será cobrada individualmente, no valor de R$ 15,00 por 

participante. 

4.2.2. Para os alunos-sócios da Cooperativa dos Alunos do Ifes – Campus de Alegre 

(Coopa-Ifes/Alegre) a taxa de inscrição será de R$ 10,00. 

4.2.3. A inscrição dará direito à participação em todas as palestras. 

4.2.4. Os participantes  deverão de inscrever para os minicursos na sala da 

Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, de acordo com a 

programação que estará disponível no site: alegre.ifes.edu.br. 

4.2. Procedimentos 

4.3.1. Após preencher a ficha de inscrição (Anexo 1) o participante deverá anexá-la 

juntamente com o comprovante de depósito e enviar para o  seguinte e-mail: 

ifesposter@gmail.com. Os cooperados da Coopa-Ifes/Alegre deverão enviar, também, 

o comprovante de associação. 

4.3.2. O depósito deve ser do tipo identificado, efetuado na seguinte conta: Banco do 

Brasil, Agência 0281-X, Conta Corrente nº 3131-3, Beneficiário: Cooperativa dos 

Alunos do Instituto Federal do Espírito Santo – Campus de Alegre. 

4.3.3. A inscrição será confirmada após o envio, pelo e-mail ifesposter@gmail.com, até 

o dia 02/11/2012.  

4.3.3. A taxa de inscrição, uma vez paga, não será restituída em hipótese alguma.  



 

5. Cronograma  

 

ATIVIDADE PERÍODO 

Inscrições 08/10 a 02/11/2012 

Submissões de Resumos 08/10 a 24/10/2012 

Resultados da apreciação dos resumos Até 30/10/2012 

Inscrição em minicurso Até 01/11/2012 

Reenvio de trabalhos devolvidos para correção Até 02/11/2012 

Evento 07, 08 e 09/10/2012 

 

6. Anexos 

6.1. Anexo 1 – Ficha de Inscrição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

II LCBio – SEMANA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO Ifes – CAMPUS DE ALEGRE 

Educação e Saúde (EDUCAS) 

 

 

Nome:  

E-mail: 

RG:                                                                                          CPF: 

Telefone Residencial: (  )                                                        Celular: (  )              

Endereço (Rua, nº, Bairro, Cidade, Estado, CEP): 
 
 

Curso:                                                                                      Período: 

Profissão, Cargo ou Função: 

Instituição de Ensino/Trabalho:  

Cooperado da Coopa-Ifes/Alegre:  (  ) Sim        (  ) Não 

 
Valor da inscrição: R$ 15,00 

 
Inscrição para cooperados da Coopa-Ifes/Alegre: R$ 10,00 

 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

 

 

Obs.: essa ficha assinada, juntamente com o comprovante de depósito identificado, 

bem como o comprovante de associação para os cooperados devem ser digitalizados e 

enviados para o e-mail ifesposter@gmail.com 


