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INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 

O 24º CONGRESSO DE BIÓLOGOS DO CRBio-01 (24º ConBio) 
Campus da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). 

Rodovia Dourados/Itahum, Km 12 - Jardim Aeroporto, Dourados – MS. 

Período: 05 a 07 de junho de 2019 
 

Os formulários para inscrição e apresentação de trabalhos, assim como a programação, estarão disponíveis no 
portal do CRBio-01. 

 

www.crbio01.gov.br 
 
A inscrição no 24° ConBio deverá ser efetuada por aqueles que desejarem: 

• frequentar as atividades do Evento; 

• apresentar trabalho científico de acordo com as normas estabelecidas pelo CRBio-01; 

• receber o Programa do Congresso, entregue durante o evento; 

• receber o Certificado de Participação no Congresso; 

• receber o livro contendo a programação e os resumos; e, 

• frequentar os minicursos – restrito aos inscritos nessa atividade. 
 
Crachá 
Individual e intransferível, de uso obrigatório para todas as atividades do Congresso. A 2ª via somente será emitida 
mediante pagamento da taxa de 50% do valor da inscrição. 
 
 

TAXAS DE INSCRIÇÃO 
 

Graduandos em Ciências Biológicas 100,00 

Profissionais registrados no CRBio 100,00 

Outros 200,00 
 
A inscrição no evento dará direito à participação em 01 (um) minicurso sem qualquer taxa adicional. 
Observar que os minicursos terão número de vagas limitadas a 60 (sessenta) cada. 
 

INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RESUMOS 
 
Inscrição  
1 - As inscrições no Congresso e Minicursos serão realizadas antecipadamente e somente via internet: até 

20/05/2019. 
2 - a inscrição é individual e intransferível e aceita somente via eletrônica; 
3 - o valor pago da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma; 
4 - não será aceito pagamento da taxa de inscrição através de empenho ou depósito bancário; 
5 - os estudantes deverão enviar comprovante de matrícula ou declaração da faculdade; e, 
6 - após processada a inscrição no minicurso, não será permitida alteração. 

 
*Atenção* - Número máximo de inscrições: 400 
 

http://www.crbio01.gov.br/
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RESUMO  
O autor apresentador do trabalho deverá inscrever-se no Evento. A submissão do trabalho só será considerada 
após o recebimento de sua ficha de inscrição e a efetivação do pagamento.  
Cada autor poderá apresentar um único trabalho, podendo ser co-autor de outros. 
O resumo do trabalho deverá ser enviado somente via eletrônica. Para isso, siga as instruções contidas no portal 
do CRBio-01:  www.crbio01.gov.br . 
Encaminhe apenas resumo de trabalho inédito (não publicado). 
Não serão aceitas descrições de projetos, intenções de trabalho ou revisões bibliográficas. 
Os resumos inscritos serão analisados pela Comissão Científica e o resultado será enviado ao autor via e-mail. 
A análise abrangerá os seguintes aspectos: objetivos claramente definidos, metodologia adequada, resultados 
apresentados com clareza e conclusões pertinentes. 
A qualidade do texto (gramática, ortografia e digitação) é de responsabilidade do autor e será considerada como 
critério de avaliação pela Comissão Científica. 
As inscrições com trabalho serão aceitas até 13/05/2019. Depois desta data, os formulários de submissão de 
resumos estarão bloqueados. 
 
FORMATAÇÃO DO RESUMO  
 

• Título – letra maiúscula, fonte Arial, tamanho 10, negrito. 

• Autores – letra minúscula, fonte Arial, tamanho 9.  

• Instituição(ões) – letra minúscula, fonte Arial, tamanho 9.  

• E-mail para correspondência – fonte Arial, tamanho 9.  

• Palavras-chave – três palavras-chave, fonte Arial, tamanho 9.  

• Texto do resumo – fonte Arial, tamanho 10. O número de palavras, da Introdução até a Conclusão, não deverá 

ultrapassar 300 (contar com “Ferramentas do Word”).  

• Apoio financeiro – fonte Arial, tamanho 9 (canto inferior esquerdo).  

• Configure as margens (superior, inferior, esquerda e direita) em 2,5cm.  

• O texto do resumo aprovado não poderá ser substituído ou modificado pelos autores. 
 
INSTRUCÕES PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  
 
Os trabalhos selecionados deverão ficar expostos, na forma de pôster, durante o 24º Congresso de Biólogos do 

CRBio-01. O título do trabalho deve ser informativo e escrito em letras maiúsculas. Embaixo do título, com letras 

menores, deverão aparecer o(s) nome(s) do(s) autor(es), laboratório(s) ou departamento(s), Instituição(ões), 

Cidade, Estado e palavras-chave. Devem constar apenas os nomes dos autores. Não deverão ser mencionados: 

titulação dos autores, status profissional, etc. O painel deve ser legível à de distância.  
 

• O título do trabalho deve ser o mesmo do resumo aprovado.  

• O pôster deverá ter, no máximo, 1,00 m de largura por 1,00 m de altura, acabamento com canaleta superior e 

inferior, e corda para afixar no tripé disponível no local. 

• O texto deverá ser legível a uma distância de 2 m. Para tanto, sugere-se utilizar as seguintes fontes e tamanhos:  

• - Título – Arial 60, escrito em letras maiúsculas. 

• - Autores/Instituição/Cidade/Estado – Arial 40.  

• - Texto – Arial 32.  

• O trabalho apresentado terá, na mesma ordem, os mesmos autores do Resumo aprovado. 

http://www.crbio01.gov.br/
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• As figuras, fotos e tabelas devem ser apresentadas em tamanho suficiente para uma boa visualização. A 

mensagem deve ser transmitida com clareza o suficiente para dispensar uma explanação oral.  

• As sessões de apresentação dos trabalhos contarão com um coordenador que fará o controle da presença dos 

responsáveis, assim como a entrega dos certificados.  

• Os trabalhos deverão ficar expostos a partir das 17h00 do dia 05 de junho até as 12h00 do dia 07 de junho de 
2019, para análise da Comissão Julgadora. O aluno de graduação ou pós-graduação, primeiro autor do trabalho, 
deverá estar ao lado do painel no período designado para sua apresentação (no dia 05/06/2019 das 17h00 às 
19h00 e no dia 06/06/2019 das 17h00 às 19h00). 
 

 

PRÊMIOS 
 
Os trabalhos que tiverem como primeiros autores alunos de graduação ou de pós-graduação em Ciências 
Biológicas, poderão se inscrever para concorrer ao “Prêmio Dra. Bertha Lange De Morretes”. Os prêmios, nos 
valores de R$ 1.500,00, R$ 1.000,00 e R$ 500,00 para, respectivamente, o primeiro, segundo e terceiro 
selecionados, acompanhados dos respectivos certificados e menções honrosas ao quarto e quinto classificado, 
serão entregues na solenidade de encerramento do Evento. A seleção será realizada por Comissão Julgadora 
designada pela Diretoria do CRBio-01. 
 
Atenção 
1 - Os Certificados e Prêmios serão entregues durante a Sessão de Encerramento do Congresso, no dia 07 de 
junho de 2019. O classificado que não estiver presente na Sessão perde o direito ao prêmio. 
2 - Não serão aceitos recursos quanto ao mérito das decisões da Comissão Julgadora. 


