
 

 

REGULAMENTO GERAL PARA O 25º ConBio 
 

APRESENTAÇÃO 
 

 O Conselho Regional de Biologia da 1ª. Região, o CRBio-01 promoverá o 25º. Congresso 
de Biólogos, o 25º ConBio, de 25 a 29 de novembro de 2021, em versão totalmente virtual, em 
respeito às normas de segurança sanitária impostas pela pandemia do COVID-19. 

O tema do 25º. ConBio será “O mercado de trabalho do Biólogo e o empreendedorismo”, que 
será abordado sob diferentes aspectos por mesas-redondas, conferências e debates, com o 
intuito de apresentar o estado da arte e as novas perspectivas para o futuro dos Biologos. 

No Congresso, poderão ser apresentados resumos de trabalhos científicos de forma virtual, com 
a opção de concorrer ao Prêmio Berta Lange Morretes, nas categorias de Iniciação Científica e 
Pós-graduação. Os resumos serão publicados no formato de Anais digitais.  

Serão promovidas, ainda, atividades culturais no 25º ConBio, como o 6º. Concurso de Fotografia 
e a participação de artistas nas solenidades de abertura e de encerramento do Congresso. 

Embora de forma virtual, esperamos receber a todos os participantes de forma acolhedora e 
desejamos que o 25º.ConBio corresponda às expectativas! 

 

Bom Congresso! 

 

Comissão Organizadora do 25º. ConBio 

 

 

 

 

 



 

 

1. INSCRIÇÕES 

 

 Para participar de todas as atividades propostas para o 25º. ConBio, se faz necessária a 
inscrição individual e intransferível, diretamente no site do 25º ConBio até 19/11/2021 
(www.25conbio.com.br). 

 A inscrição permitirá o acesso aos espaços virtuais das atividades exercidas durante o 
evento, como a apresentação de trabalhos científicos, apresentação de palestras, o 6º. Concurso 
de Fotografia e outras, com emissão de certificado digital no final do evento. 

 

Taxas de inscrição 

 

Biólogos registrados em qualquer CRBio Gratuito 

Estudantes de Graduação em Ciências Biológicas Gratuito 

Outras categorias R$ 270,00 

 

Passo a passo para a inscrição 

Biólogos 
 

1. Para inscrição gratuita no 25º ConBio, os Biólogos registrados em qualquer CRBio 
devem acessar, até o dia 19/11/2021, o site www.25conbio.com.br e clicar em 
“Inscrições gratuitas”. 

2. Na plataforma de inscrições, selecione o tipo de ingresso adequado (Profissionais 
registrados) e insira seu nome completo e e-mail. 

3. Na página “Informações do participante”, insira os demais dados solicitados: CPF, 
Telefone, Número de Registro e Endereço completo. 

4. Para completar a inscrição, é necessário ler e aceitar os Termos e Condições deste 
Contrato e a Política de Privacidade da plataforma e clicar em “Continuar”. 

http://www.25conbio.com.br/inscricoes
http://www.25conbio.com.br/


 

 

Estudantes 
 

1. Para inscrição gratuita no 25º ConBio, os Estudantes de Graduação em Ciências 
Biológicas devem acessar, até o dia 19/11/2021, o site www.25conbio.com.br e clicar 
em “Inscrições gratuitas”. 

2. Na plataforma de inscrições, selecione o tipo de ingresso escolhido (Estudante de 
Ciências Biológicas) e insira seu nome completo e e-mail. 

3. Na página “Informações do participante”, insira os demais dados solicitados: CPF, 
Telefone, Instituição de ensino e Endereço completo. 

4. Ao final, faça o upload de seu comprovante de matrícula em formato PDF clicando em 
“Escolher arquivo”. O documento que compra o vínculo com a instituição de ensino 
será avaliado e, caso esteja em desacordo, a inscrição do estudante poderá ser 
cancelada.  

5. Para completar a inscrição, é necessário ler e aceitar os Termos e Condições deste 
Contrato e a Política de Privacidade da plataforma e clicar em “Continuar”. 
 
Outras categorias 
 

1. Para inscrição pagante no 25º ConBio, os interessados devem acessar, até o dia 
19/11/2021, o site www.25conbio.com.br e clicar em “Inscrições pagas”. 

2. Na página seguinte, insira seu CPF e clique em “Iniciar inscrição”. 
3. Em seguida, insira um e-mail válido. 
4. Você receberá uma mensagem de e-mail no endereço indicado no passo anterior. Copie 

a chave de acesso e retorne à página para inserir o código e continuar com sua inscrição, 
clicando em “Confirmar acesso”. 

5. Na plataforma de inscrição, informe seus dados pessoais e clique em “Imprimir boleto” 
para gerar o boleto com a taxa de inscrição. 

6. Realize o pagamento do boleto e aguarde o recebimento de e-mail com um código de 
acesso para a plataforma de atividades do 25º ConBio. 

7. Acesse doity.com.br/25-conbio, insira o código no campo “Cupom / Código de acesso” 
e clique em “Validar”. 

8. Atenção: O código é individual e deve ser utilizado unicamente para a sua inscrição no 
evento. Você é responsável por mantê-lo em sigilo. 

9. Caso queira apresentar trabalhos científicos ou submeter fotografias no 25º ConBio, 
acesse doity.com.br/25-conbio e siga os passos informados neste regulamento. 

http://www.25conbio.com.br/
http://www.25conbio.com.br/


 

 

2. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 
Inscrição e submissão de trabalhos científicos 
 

• Para submeter resumo de trabalho científico, quem for apresentá-lo deverá realizar a 
inscrição individual e intransferível no 25º ConBio, diretamente no site do congresso 
(www.25conbio.com.br), quitando a taxa de inscrição, quando houver. 

• Os interessados poderão submeter seus resumos até 20/10/2021. 
• Exclusivamente para os casos dos trabalhos que concorrerão ao Prêmio, deverá ser 

realizado, no formulário de submissão, upload de arquivo com mensagem de anuência do 
orientador do trabalho, confirmando o título do trabalho e o nome de quem irá apresentá-
lo. 

• Pós-graduandos em programas na área de Ciências Biológicas não registrados no CRBio-01 
também poderão submeter resumos de trabalhos científicos para serem apresentados no 
25º. ConBio, porém sem concorrer ao Prêmio.  

• Devem ser encaminhados apenas resumo de trabalhos inéditos, não publicados. Não serão 
aceitas descrições de projetos, intenções de trabalho, monografias ou revisões 
bibliográficas. 

• Um mesmo resumo somente poderá ser inscrito uma única vez. Resumos iguais serão 
automaticamente rejeitados. Cópias parciais ou integrais de trabalhos de outrem (plágios) 
eliminam o candidato da participação no 25º ConBio independente das responsabilidades 
civil e criminal advindas. 

• Todos os resumos inscritos serão submetidos à avaliação prévia pela Comissão Científica, 
quanto à originalidade, introdução, objetivos, material e métodos, resultados, discussão e 
conclusões, além de erros gramaticais, de digitação e de formato do resumo. O resultado 
dessa avaliação será notificado até 19.11.2021 para quem apresentará o trabalho, que 
deverá avisar a comissão organizadora no caso de não recebimento de carta de aceite até 
essa data. O prazo para eventual reenvio dos resumos corrigidos será indicado na 
notificação. 

• Além do resumo do trabalho científico, o interessado deverá inserir, no formulário de 
inscrição, link de vídeo de apresentação virtual do seu trabalho, não ultrapassando o 
tempo de 5 minutos (Veja Modelo para a apresentação oral - “Orientações para a 
elaboração de slides para apresentação em ambiente virtual”). 

• O número de inscrições está limitado a 120 trabalhos. Após atingido o limite numérico, os 
formulários de submissão de resumos serão bloqueados pelo sistema digital. Será avisado 
com antecedência nas vias de divulgação do evento, caso isso aconteça antes de expirar o 
prazo máximo de submissão dos resumos. 



 

 

• Como o evento será virtual, as inscrições e submissões de resumos de trabalhos científicos 
será totalmente digital, em plataforma eletrônica disponibilizada no site do evento própria 
e exclusiva para essas finalidades. Não serão aceitos resumos enviados por e-mail. 

 
Orientações para submissão de Resumo de Trabalho Científico no 25º ConBio 
 

• Até o dia 20.10.2021 ou até atingido o limite de 120 trabalhos recebidos pela Comissão 
Científica, os interessados poderão submeter seus resumos de trabalhos científicos no 
25º ConBio acessando o link “Submissão de Resumo de Trabalhos Científicos” no site do 
congresso (www.25conbio.com.br) e clicando no campo “Submissão de Trabalhos – 
Área de submissão”.  

• No formulário de submissão, no campo Modalidade de apresentação, o autor deverá a 
opção “Vídeos” 

• No campo Área temática, deverá ser escolhida uma das seguintes áreas de 
conhecimento, dentro do universo das Ciências Biológicas: 

1. Biofísica/Bioquímica 

2. Botânica 

3. Ecologia 

4. Educação 

5. Educação Ambiental 

6. Farmacologia 

7. Fisiologia 

8. Genética/Evolução 

9. Microbiologia/Imunologia 

10. Morfologia 

11. Parasitologia 

http://www.25conbio.com.br/


 

 

12. Saúde Pública 

13. Zoologia 

14.   Produção 

• No campo Título do trabalho, deverá inserir o título do trabalho objeto da submissão. 
• No campo Palavras-chave, deverá indicar de 3 a 5 palavras-chave, separadas por 

vírgulas. 
• No campo Resumo do trabalho, o autor deverá inserir, na caixa de texto, o resumo de 

seu trabalho. O texto do resumo deverá ser em português, conter introdução, objetivos, 
metodologia, resultados e conclusões, em texto sem parágrafos, sem referências 
bibliográficas, sem figuras ou tabelas, com no máximo 2.600 caracteres com espaços. 
Todo conteúdo do resumo que exceder os limites estabelecidos no espaço destinado ao 
resumo será desconsiderado automaticamente pelo sistema. 

• No campo Link do vídeo do trabalho, o autor deverá inserir o link do vídeo da 
apresentação do resumo do seu trabalho, que deverá ser produzido segundo as 
orientações contidas na seção “Orientações para elaboração de Vídeo de apresentação 
do resumo do trabalho”, neste regulamento. 

• No campo “Deseja inscrever o trabalho no Prêmio Dra. Berta Lange de Morretes?”, o 
interessado deverá indicar se o trabalho está sendo submetido para concorrer ao 
Prêmio Dra. Berta Lange de Morretes e, em caso positivo, no campo seguinte, escolher 
em qual categoria o trabalho se enquadra: 1) Iniciação Científica (trabalhos 
eminentemente realizados durante a Graduação em Ciências Biológicas) ou 2) Pós-
graduação (trabalhos eminentemente realizados durante a pós-graduação de Biólogos 
registrados nos CRBios).  

• Exclusivamente para os casos dos trabalhos que concorrerão ao Prêmio, deverá ser 
realizado, no campo “Anuência do orientador para participação no prêmio”, upload de 
arquivo com mensagem de anuência do orientador do trabalho, confirmando o título 
do trabalho e o nome de quem irá apresentá-lo. 

• Na seção “Dados do(s) autor(es)”, o autor deverá inserir seus dados nos campos 
próprios, informando seu nome completo e e-mail válido.  

• Caso o trabalho tenha sido realizado com coautoria, o autor poderá inserir nome 
completo e e-mail de cada co-autor. 

• Os nomes do autor e dos coautores, quando houver, devem ser preenchidos completa 
e corretamente, pois serão inseridos nos certificados da mesma forma que escritos no 
formulário de submissão. 



 

 

• O envio do resumo via sistema implica a submissão de forma definitiva para o 
julgamento da Comissão Científica, não sendo então permitida mais qualquer alteração, 
à exceção de alteração solicitada pela própria Comissão, no caso de trabalhos aprovados 
com restrições. Não será possível cadastrar, excluir ou alterar dados dos coautores ou 
orientadores após a submissão do resumo. 

• A publicação de resumos que trazem resultados de pesquisas envolvendo seres vivos 
está condicionada ao cumprimento dos princípios éticos específicos, como aprovação 
pelo comitê de ética local, devendo haver conformidade com o disposto no Código de 
Ética do Profissional Biólogo e observadas resoluções do CFBio. 

 

Clique aqui e veja um modelo de resumo. 

 

Orientações para elaboração de Vídeo de apresentação do resumo do 
trabalho 
 

• Para apresentação do resumo do seu trabalho científico, o autor deverá elaborar slides 
para apresentação em ambiente virtual e realizar gravação da apresentação. 

• Para a elaboração dos slides, sugere-se a utilização do PowerPoint do Microsoft Office 
365 ou similar. 

• Etapa 1: O primeiro slide deverá conter, obrigatoriamente o título, nome(s) do(s) 
autor(es) e do(s) orientador(es) e a sequência deverá compreender os itens 
subsequentes de um trabalho científico: introdução, objetivo, materiais e métodos, 
resultados e discussão, conclusões e referências bibliográficas. 

 Evite apresentar tabelas ou textos extensos; figuras e gráficos são mais 
indicados para a apresentação visual, enquanto a extensão do conteúdo técnico 
pode ser explorada no áudio. 

• Etapa 2 – Gravação do áudio na apresentação virtual 

 Abra o seu arquivo no powerpoint (ou software similar);  

 Clique em apresentação de slides. Uma barra de ferramentas será exibida; 

 Procure o ícone “Gravar apresentação de slides – gravação do começo” e clique 
para abrir uma tela cheia com os recursos de gravação. Nela, você deverá optar 

https://bit.ly/3syFl96


 

 

pela exibição do seu vídeo no campo inferior direito e poderá utilizar o 
apontador laser, entre outras ferramentas. 

 Inicie a gravação de cada slide clicando no botão gravar no menu superior e, 
para interromper a gravação, clique em parar. Você pode apreciar o áudio 
gravado através do botão reproduzir, também presente no menu. Caso seja 
necessário, é possível remover a gravação através do botão limpar (remover 
gravações no slide atual) e repetir o procedimento até que o áudio esteja 
ajustado com o conteúdo e tempo desejados. Ao finalizar a gravação dos slides, 
retorne à tela principal do powerpoint clicando no slide final ou no menu 
“finalizar a apresentação”, obtido a partir clique direito do mouse. 

 Salve o seu arquivo de vídeo da apresentação. 

 Por fim, realize o upload do arquivo de vídeo em plataforma de sua preferência 
(ex.: YouTube, Dropbox, Google Drive), inserindo o link do vídeo no campo 
próprio do formulário de submissão de trabalho científico, conforme indicado 
na seção “Orientações para submissão de Resumo de Trabalho Científico no 25º 
ConBio”, neste regulamento.] 

 Certifique-se de que o link disponibilizado é acessível pela Comissão Científica, 
que deverá ter acesso livre ao vídeo. 

 

Clique aqui e veja um modelo de apresentação 

 

Apresentação virtual dos trabalhos científicos durante a programação do 
ConBio 
 

• As apresentações virtuais dos resumos aprovados serão distribuídas em sessões com 
duração de 1h cada e, para compor as diferentes salas de apresentação, os trabalhos 
das subáreas serão agrupados, sempre que possível, respeitando a melhor afinidade 
possível. 

• As apresentações virtuais ocorrerão diariamente, de 25 a 28 de novembro, em 05 (cinco) 
salas de reunião simultâneas, cujos links para ingresso deverão ser disponibilizados com 
antecedência no site do 25º ConBio. 

• Em determinado dia, horário, sala temática e link, o arquivo com a apresentação virtual 
do trabalho será exposto pelo autor que se inscreveu no evento na condição de 

https://bit.ly/3mkI2KC
https://bit.ly/3mkI2KC


 

 

apresentador, para o público inscrito no 25º. ConBio, que poderá formular perguntas 
através do Chat. 

• No caso da apresentação virtual de trabalhos que concorrerem ao Prêmio Berta Lange 
de Morretes, vale o mesmo, acrescentando que a Comissão Avaliadora poderá formular 
perguntas diretamente ao apresentador. 

• Ao aderir ao 25º ConBio, o participante (discente e/ou docente) cede sua imagem e voz, 
bem como o conteúdo dos seus respectivos trabalhos e/ou apresentações, para 
utilização pelo CRBio-01 com a finalidade específica de divulgação do evento e para fins 
institucionais. 

 

Prêmio Berta Lange de Morretes para trabalhos científicos apresentados no 25º 
ConBio 

 

• A seleção para premiação dos três melhores resumos em cada categoria (Iniciação 
Científica e Pós-graduação) será realizada por Comissão Julgadora designada pela 
Diretoria do CRBio-01, sendo composta por conselheiros efetivos e suplentes do CRBio-
01, bem como por responsáveis pelas delegacias regionais e por membros de comissões 
e grupos de trabalho do Conselho.  

• Para a avaliação dos trabalhos em ambiente virtual serão considerados os seguintes 
critérios: organização, originalidade e relevância do tema, adequação da metodologia e 
rigor ético-científico, uso de linguagem técnica, domínio do tema e clareza de exposição. 

• Os prêmios serão nos valores de R$ 1.500,00, R$ 1.000,00 e R$ 500,00, serão concedidos 
para, respectivamente, o primeiro, segundo e terceiro selecionados de cada categoria, 
acompanhados dos respectivos certificados, e menções honrosas ao quarto e quintos 
classificados, sendo que todos serão anunciados na solenidade de encerramento do 25º 
ConBio.  

• Não caberão recursos ao processo de julgamento e seleção dos trabalhos, tendo por 
base o mérito técnico-científico do trabalho. 

 

 

 

 



 

 

Anais do 25º. ConBio 

 Os resumos dos trabalhos científicos submetidos ao 25º. ConBio, uma vez aceitos pela 
Comissão Científica, serão publicados no livro de resumos do evento que será digital e acessível 
aos autores. 

 

 

3. 6º CONCURSO DE FOTOGRAFIAS DO CRBIO-01 

 

• O tema do 6º Concurso de Fotografia do CRBio-01 é “A fotografia como ferramenta de 
trabalho dos Biólogos”. 

• Poderão ser premiados somente os inscritos no 25º ConBio que sejam estudantes de 
Ciências Biológicas, pós-graduandos ou profissionais Biólogos registrados no CRBio-01 ou 
em Conselho Regional de Biologia. 

• Os inscritos pagantes no 25º ConBio (aqueles que não são estudantes de Ciências Biológicas 
ou Biólogos registrados) podem submeter fotos no 6º Concurso de Fotografias, mas não 
concorrerão aos prêmios do certame. 

• Cada participante poderá inscrever até 02 (duas) fotografias. 
• As fotos devem ser digitais ou digitalizadas (escaneadas), podendo ser realizadas com 

qualquer instrumento de captura de imagem, como: câmera fotográfica digital ou analógica, 
pinhole, dispositivo fotográfico de celular, entre outros.  

• As fotos submetidas ao concurso deverão ser inéditas, não tendo sido objeto de qualquer 
tipo de apresentação, veiculação, exposição e/ou publicação antes de sua inscrição no “6º 
Concurso de Fotografias do CRBio-01”. 

• Ao se inscrever, os participantes autorizam o CRBio-01 a divulgar os trabalhos em quaisquer 
mídias institucionais do CRBio-01, para fins institucionais, sempre com menção à autoria. 

• As fotografias serão avaliadas por uma Comissão Julgadora, instituída pela Diretoria do 
CRBio-01, que selecionará as cinco (05) melhores obras. 

• Os selecionados em 1º, 2º e 3º lugares receberão os prêmios de R$ 700,00, R$ 300,00 e R$ 
200,00, respectivamente, e certificados de classificação.  

• Os selecionados em 4º e 5º lugares receberão Menções Honrosas e certificados de 
classificação.  

• Será premiada, também, com o valor de R$ 300,00, uma fotografia escolhida por votação 
dos participantes no evento. O prêmio em questão será atribuído para a fotografia mais 
curtida no Instagram do CRBio-01 (instagram.com/crbio01). No caso de empate o prêmio 
será dividido entre os vencedores.  



 

 

• Membros da comissão organizadora do 25º ConBio poderão participar do 6º Prêmio de 
Fotografias na condição de “hors-concours”, ou seja, não concorrem aos prêmios. 

• Não caberão recursos ao processo de julgamento e seleção das fotografias, tendo por base 
os critérios de originalidade, criatividade, qualidade técnica e ligação com o tema proposto. 

 

Orientações para a submissão de fotografia para o 6º. Concurso de Fotografias 

Para a submissão de fotografias, o participante deverá: 
• Efetuar inscrição no 25º ConBio. 
• Acessar o site www.25conbio.com.br e clicar em “Participe do 6º Concurso de Fotografia 

do CRBio-01”. 
• Na plataforma, clique no botão “Submissão de Trabalhos – Área de submissão”. 
• Selecione a aba “6º Concurso de Fotografia do CRBio-01”, na parte superior direita da 

tela. 
• Selecione a Área temática “A fotografia como ferramenta de trabalho dos Biólogos”. 
• Preencha os campos obrigatórios: título da fotografia, palavras-chave, CPF, cidade e 

estado onde a foto foi realizada, nome científico e popular da espécie retratada e 
descrição técnica do equipamento utilizado. 

• Faça o upload do Arquivo da fotografia (As fotos devem ter resolução mínima de 100 
dpi, largura mínima de 1 mil pixels e tamanho máximo de 3 megabytes) 

• Facultativamente, preencha o campo de comentários do autor, em que poderá 
descrever o contexto em que a fotografia foi realizada, fornecer detalhes sobre a 
espécie, local da foto e pertinência da fotografia em relação ao tema proposto: “A 
fotografia como ferramenta de trabalho dos Biólogos”. 

• Informe seu nome completo e e-mail. 
• Para concluir o processo, o autor deve clicar no botão “Submeter”. 
• O autor receberá um e-mail de confirmação da submissão. 
• Caso queira inscrever uma segunda foto, o participante deve preencher um novo 

formulário de submissão como este com os dados e arquivo da segunda foto. 

 

4. EMISSÃO DE CERTIFICADOS 
 
• Os participantes do 25º ConBio receberão seu(s) certificado(s) no e-mail cadastrado na 

plataforma de inscrição e/ou na área de submissão de resumos de trabalhos científicos e do 
6º Concurso de Fotografias do CRBio-01. 

http://www.25conbio.com.br/


 

 

• No ato de inscrição no congresso e na submissão de trabalhos ou fotografias, certifique-
se de que seu nome completo está grafado corretamente, pois os certificados serão 
gerados com o nome exatamente conforme inserido no sistema pelo interessado. 

 

 


