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Minuta EDITAL 01 / II ENCONTRO ONLINE / PPGMCF / 2022
A Comissão do II Encontro Online do PPGMCF juntamente com a Coordenação Geral do
Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas (PPGMCF), faz saber
que, no período de 01 de fevereiro de 2022 a 18 de março de 2022, estão abertas as inscrições
para inscrição e submissão de trabalhos dos alunos regulares do PPGMCF das Universidades
Associadas (UEL, UERN, UNIFAL, UFSC, UFRRJ, UFRJ-Macaé, UNESP-Araçatuba, UFBAVitória da Conquista, UFVJM-Diamantina, UFG, UFPB, UNIPAMPA, UFPE-Vitória de Santo
Antão e UFPel), a ser realizado no período de 12 a 14 de abril de 2022.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A seleção será realizada pela Comissão Organizadora do II Encontro Científico Online do
PPGMCF e ocorrerá em conformidade com o cronograma constante no Anexo I do presente
Edital.
1.2 A seleção e convocação para o evento estende-se a todos os alunos regularmente
matriculados e egressos de até 12 meses do PPGMCF das Universidades Associadas ao
programa (UEL, UERN, UNIFAL, UFSC, UFRRJ, UFRJ-Macaé, UNESP-Araçatuba, UFBAVitória da Conquista, UFVJM-Diamantina, UFG, UFPB, UNIPAMPA, UFPE-Vitória de Santo
Antão e UFPel), sem limite de vagas para a participação e submissão.
1.3 O evento acontecerá on-line, entre os períodos de 12/04/2022 a 14/04/2022.
2 DA INSCRIÇÃO DO EVENTO
2.1 As inscrições serão efetuadas, a partir do dia 01 de fevereiro de 2022, até às 23h59min do
dia 18 de março de 2022, através do preenchimento online completo da Ficha de Inscrição
e
submissão
do
trabalho
ATRAVÉS
DA
PLATAFORMA
Even3
(https://www.even3.com.br/ieodp2022/).
2.2 Será cobrada uma taxa de R$ 4,99 pela plataforma Even3, referente a submissão de
trabalho.
2.3 Os candidatos se responsabilizarão pela submissão dos trabalhos segundo as instruções
do item 3 deste edital.
2.4 A premiação dos trabalhos apresentados ficará a cargo da Comissão Organizadora que
considerará as avaliações das Bancas Avaliadoras dos trabalhos.
2.5 Não será permitido a alteração do trabalho após a submissão deste na plataforma do evento.
2.6 Será obrigatório o preenchimento do Termo de Consentimento de uso de imagem e
conteúdo científico, e assinatura do aluno e orientador, conforme consta no Anexo II do
presente Edital.
3 DA PRODUÇÃO E SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
3.1 O trabalho a ser submetido consistirá em um vídeo de divulgação científica, a ser produzido
segundo as normas deste Edital.
3.2 O vídeo deverá ter duração de um minuto a um minuto e meio.
3.3 O conteúdo do vídeo poderá contemplar os seguintes:
a. Projeto de pesquisa do aluno inscrito;
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b. Resultados obtidos do projeto de pesquisa do aluno inscrito;
c. Revisão de literatura em tema relacionado ao projeto de pesquisa do aluno inscrito.
O vídeo deverá ser produzido com linguagem acessível ao público geral e o conteúdo
apresentado de maneira didática, visando o objetivo de divulgação e comunicação científica
à comunidade não acadêmica-científica.
Os autores serão responsáveis pela submissão e apresentação do trabalho no dia do
evento. Um dos autores listados no trabalho deverá realizar a apresentação e submeter-se
a arguição da Banca Avaliadora na data e horário estabelecido. A ausência do autor
apresentador durante a apresentação ou arguição do trabalho está sujeita a não emissão
de certificado.
É estritamente proibido o uso de qualquer imagem de animais ou humanos em condições
experimentais.
Os trabalhos submetidos serão analisados pela Comissão Organizadora e aqueles em não
conformidade com as normas deste Edital não serão aceitos para o evento.
O cronograma com os dias e horários da apresentação dos trabalhos será divulgado na
plataforma do evento após o encerramento do prazo de submissão.
Qualquer dúvida quanto a produção e submissão dos vídeos deve ser encaminhada para o
e-mail: ppgmcf.representantes@gmail.com, com assunto “Dúvida II Encontro”.

4 DA AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS
4.1 Os trabalhos submetidos e em conformidade com este Edital serão avaliados por uma
Banca Avaliadora, composta por dois docentes do PPGMCF.
4.2 No dia e horário determinado para a apresentação, o trabalho (vídeo) será exibido ao público
e a Banca Avaliadora terá cinco minutos para arguir o autor apresentador.
4.3 A Banca Avaliadora atribuirá pontuação (1 a 5) para os seguintes critérios: a) Acessibilidade
da linguagem utilizada; b) Criatividade, organização e planejamento do vídeo; c) Uso
adequado dos recursos audiovisuais; e d) Impacto social e/ou relevância translacional.
4.4 Os cinco trabalhos melhores avaliados receberão, além do certificado de apresentação, um
certificado de Menção Honrosa.
4.5 A divulgação dos trabalhos destaques irá ocorrer durante a cerimônia de Encerramento
Oficial do evento.
5 DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
5.1 As informações e responsabilidades quanto à originalidade dos trabalhos apresentados
ficarão a cargo dos autores.
5.2 O acompanhamento da divulgação de informações do evento é de inteira responsabilidade
dos participantes, dúvidas e esclarecimentos podem ser solicitados aos representantes
discentes locais de cada Unidade Associada do PPGMCF.
5.3 Não haverá devolução do valor da submissão, descrito no item 2.2, após a submissão do
trabalho e pagamento da taxa.
5.4 Somente receberão certificado de participação os inscritos que obtiverem frequência superior
a 75% nas atividades previstas no evento, devendo os mesmos estarem atentos aos registros
de presença online.
5.5 Os casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora do II Encontro Científico
Online, observando-se as disposições legais.
5.6 Para maiores informações, enviar e-mail para ppgmcf.representantes@gmail.com
Comissão Organizadora do II Encontro Científico Online do PPGMCF
Janeiro de 2022.

2

SBFIS – SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISIOLOGIA
PPGMCF – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MULTICÊNTRICO
EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS
II Encontro Científico Online do PPGMCF
E-mail: ppgmcf.representantes@gmail.com

ANEXO I
EDITAL 01 / II ENCONTRO ONLINE / PPGMCF / 2022
RELATIVO AO CRONOGRAMA / ATIVIDADE / PERÍODO

CRONOGRAMA
ATIVIDADE

DATA/PERÍODO

Lançamento do Edital

31/01/2022

Período de inscrição e submissão dos vídeos
Publicação das datas e horários das apresentações
II Encontro Online do PPGMCF

01/02/2022 a 18/03/2022
11/04/2022
12/04/2022 a 14/04/2022

Premiação dos trabalhos destaques

14/04/2022

Envio dos certificados de participação no evento

14/05/2022

Comissão Organizadora do II Encontro Científico Online do PPGMCF
Janeiro de 2022.
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ANEXO II
EDITAL Nº 01 / II ENCONTRO ONLINE / PPGMCF / 2022
TERMO DE CONSENTIMENTO DO USO DE IMAGEM
E CONTEÚDO CIENTÍFICO
Eu,___________________________________________________, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF sob nº
___________________, e aluno(a) regular do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências
Fisiológicas – PPGMCF, da Associada ____________, AUTORIZO o uso de minha imagem, em fotos ou
vídeos, e do material por mim produzido, sem finalidade comercial, para ser utilizado como divulgação
científica pelo Programa de Pós-graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas (PPGMCF), ou pela
própria Sociedade Brasileira de Fisiologia - SBFis.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem e do material acima
mencionados em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das
seguintes formas: (I) mídias sociais; (II) homepages; (III) cartazes; (IV) divulgação científica em geral.
Neste sentido, assumo total responsabilidade pelo material por mim produzido, não fazendo uso de imagens
que possam expor outros indivíduos ou causar constrangimento à sociedade e ciente de que estou em
conformidade com todas as diretrizes estabelecidas no edital publicado para este evento (EDITAL Nº 01 / II
ENCONTRO ONLINE / PPGMCF / 2022).
Por essa ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso de todo o material disponibilizado,
conforme acima descrito, sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos ou valores conexos à minha
imagem ou a qualquer outro.
Cidade: ____________ , _____ de _______________ de 2022.
____________________________________________

(Assinatura do(a) discente)
Ciente e de acordo,
____________________________________________

(Assinatura do(a) orientador(a))
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