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EDITAL   01   DO   I   ENCONTRO   ONLINE   DO   PPGMCF   -   2021     
    
A  Representação  Discente   juntamente  com  a  Coordenação  Geral  PPGMCF  faz  saber  que,  no               
período  de   07  de  janeiro  de  2021  a  13  de  fevereiro  de  2021 ,  estão  abertas  as   inscrições   e                    
submissões  de  trabalhos  no   I  Encontro  Online  do  Programa  de  Pós-Graduação             
Multicêntrico  em  Ciências  Fisiológicas  (PPGMCF) ,  a  ser  realizado  no  período  de   04  a  06  de                 
março   de   2021.   

    
1. DAS   DISPOSIÇÕES   PRELIMINARES     
1.1.   O  evento  será  On-line  e  ocorrerá  no  período  de   04/03/2021  a  06/03/2021 .  O  cronograma                 

consta   no    Anexo   I    deste   Edital   e   a   programação   está   disponível   na   página   do   evento.   
1.2.   Todos  os  discentes  e  docentes  do  PPGMCF  estão  convidados  a  se  inscreverem  no  evento                 

e   participarem   das   atividades,    sem   limite   de   vagas .   
1.2.   A  submissão  de  trabalhos  é  exclusiva  aos  alunos  de  pós-graduação  do  PPGMCF  das                

Universidades  Associadas  ao  programa  (UEL,  UERN,  UFBA-Vitória  da  Conquista,  UFG,            
UFPB,  UFPE-Vitória  de  Santo  Antão,  UFPel,  UFRJ-Macaé,  UFRRJ,  UFSC,           
UFVJM-Diamantina,   Unesp-Araçatuba,   Unifal   e   Unipampa).   

    
2. DA   INSCRIÇÃO   NO   EVENTO     
2.1.   As  inscrições  serão  efetuadas  a  partir  do  dia   07  de  janeiro  de  2021  até  às   23h59min  do                    

dia    13   de   fevereiro   de   2021 ,   através   da   página   do   evento,   na   plataforma   Even3.     
2.2.     Os   interessados   devem   inscrever-se   tanto   no   evento   quanto   nas   atividades.   
2.2.     A   inscrição,   no   evento   e   nas   atividades,   é   gratuita.   
    

3. DA   PRODUÇÃO   E   SUBMISSÃO   DOS   TRABALHOS     
3.1.   O  período  para  submissão  será  de   07  de  janeiro  de  2021  até  às   23h59min  do  dia   13  de                     

fevereiro   de   2021 ,   através   da   página   do   evento,   na   plataforma   Even3.    
3.2.     Para   a   submissão   será   cobrada,   pela   plataforma,   uma   taxa   de   R$4,99.   
3.3.      As   instruções   para   a   produção   dos   vídeos   estão   disponíveis   no    Anexo   II    deste   edital.   
3.4.   O  trabalho  deve  ser  submetido  em  forma  de   vídeo ,  que  deve  ser  gravado  na  posição                  

horizontal ,  no  formato   MP4 ,  ter  duração   máxima  de   1  minuto  (com  tolerância  de  até  10                 
segundos),   tamanho    máximo    de    100   megabytes    e   deve   ser   enviado   na   página   do   evento.     

3.5.   Deve  conter  uma  apresentação  na  qual  você  explique  a  sua  pesquisa  de  maneira  didática  e                  
com   linguagem   popular,   visto   que   o   objetivo   deste   evento   é   a   divulgação   científica.   

3.6.   É  sugerido  o  uso  de  esquemas,  mapas  mentais,  fluxogramas,  apresentação  de  slides,               
ilustrações  próprias  ou  de  domínio  público ,  ou  ainda  fotos/vídeos  das  diferentes  etapas              
da  sua  pesquisa,  desde  que   não  exponham  animais  e/ou  humanos  em  condições              
experimentais.   

3.7.   É  estritamente  proibido  o  uso  de  qualquer  imagem  de  animais  e/ou  humanos  em               
condições  experimentais .  Portanto,  sugerimos  o  uso  das  ilustrações,  devidamente           
creditadas,  disponíveis  gratuitamente  nos  seguintes  links:        
https://app.mindthegraph.com/auth/login ;     https://biorender.com/    e     https://mindthegraph.com/   

    

1     

mailto:ppgmcf.representantes@gmail.com
https://app.mindthegraph.com/auth/login
https://app.mindthegraph.com/auth/login
https://biorender.com/
https://biorender.com/
https://mindthegraph.com/
https://mindthegraph.com/


  
  
3.8.   O  primeiro  autor  será  o  responsável  pela  submissão  do  vídeo  e  pela  apresentação  do                 

mesmo  no  dia  do  evento.  A  ausência  do  autor  durante  a  apresentação  e/ou  arguição  do                 
trabalho   acarretará   na   não   emissão   do   certificado   de   apresentação.   

3.9.   Os  vídeos  passarão  por  uma  comissão  avaliadora  e  aqueles  que  não  estiverem  dentro  das                 
normas    não    serão   aceitos   e    não    receberão   o   certificado   de   apresentação.   

3.10.      Não    será   admitida   a   formatação   dos   vídeos   após   a   submissão   destes   na   plataforma.   
3.11.   Para  a  submissão  do  vídeo,  será   obrigatório  o   preenchimento ,   assinatura  e   envio   do                

Termo  de  Consentimento  de  Uso  de  Imagem  e  Conteúdo  Científico  Produzido ,  no              
formato    PDF ,   conforme   consta   no    Anexo   III    do   presente   Edital.   

3.12.  O   vídeo  deve  ser  enviado,  em  formato   MP4 ,  na  página  do  evento,  após  o  pagamento  da                   
taxa  de  submissão,  na  aba  “ Submissão ”,  na  modalidade  “ Vídeo ”,  no  item  “ Arquivos ”,  na               
opção  “ Trabalho  identificado ”.  E  o   Termo  de  Consentimento  de  Uso  de  Imagem  e               
Conteúdo  Científico  Produzido  (Anexo  III  deste  Edital) ,   preenchido  e  assinado ,  deve  ser              
enviado,   em    PDF ,   na   opção    “Trabalho   não   identificado” .   

3.13.   O  cronograma  com  os  dias  e  horários  da  apresentação  dos  trabalhos  será  divulgado  na                
plataforma   do   evento   após   o   encerramento   do   prazo   de   submissão.     

    
4. DA   PREMIAÇÃO   DOS   TRABALHOS     
4.1.   Os  trabalhos  selecionados  serão  avaliados  através  de  uma  Comissão  Avaliadora,  formada              

por   docentes   do   PPGMCF.     
4.2.     Serão   avaliados   o   conteúdo   dos   vídeos   e   o   desempenho   dos   autores   na   arguição.     
4.3.   Os  Trabalhos  Destaque  receberão  inscrição  totalmente  gratuita  no  próximo  Congresso             

Anual   da   Sociedade   Brasileira   de   Fisiologia   (SBFis)   e   certificado   de   Menção   Honrosa.   
4.4.   A  divulgação  dos  Trabalhos  Destaque  ocorrerá  durante  a  cerimônia  de  encerramento  do               

evento,   no   dia    06/03/2021.   
    

5. DAS   CONSIDERAÇÕES   FINAIS     
5.1.   As  informações  e  responsabilidades  quanto  à  originalidade  dos  trabalhos  apresentados             

ficarão   a   cargo   dos   autores.     
5.2.     Não    haverá   devolução   do   valor,   descrito   no   item   3.2,   após   o   pagamento   da   taxa.     
5.3.   Somente  receberão  certificado  de  participação  os  alunos  que  obtiverem  frequência  mínima              

de  75%  nas  atividades  previstas  no  evento,  devendo  os  mesmos  estarem  atentos  aos               
registros   de   presença   on-line.     

5.4.   Os  casos  omissos  serão  analisados  pela  Comissão  Organizadora  do  I  Encontro  Científico               
Online   do   PPGMCF,   observando-se   as   disposições   legais.   

5.5.   O  acompanhamento  da  divulgação  de  informações  do  evento  é  de  inteira  responsabilidade               
dos  participantes.  Dúvidas  e  esclarecimentos  podem  também  ser  solicitados  aos            
Representantes  Discentes  Locais  de  cada  Associada  do  programa  ou  através  do  e-mail:              
ppgmcf.representantes@gmail.com   
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ANEXO   I     
  

CRONOGRAMA   
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CRONOGRAMA     

ATIVIDADE     DATA/PERÍODO     

Lançamento   do   Edital     07/01/2021     

Período   de   inscrição   e   submissão   dos   vídeos    07/01/2021   a   13/02/2021    

Publicação   das   datas   e   horários   das   apresentações    01/03/2021     

I   Encontro   Online   do   PPGMCF     04/03/2021   a   06/03/2021    

Premiação   dos   Trabalhos   Destaque   06/03/2021     

Envio   dos   certificados   de   participação   no   evento     após   o   evento     
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ANEXO   II     
  

INSTRUÇÕES   PARA   A   PRODUÇÃO   E   SUBMISSÃO   DOS   VÍDEOS   
  

  
1. A   data   limite   para   a   submissão   dos   vídeos   é    13/02/2021    e    não    será   prorrogada.   
2. O   vídeo  deve  ser  gravado  na  posição   horizontal ,  no  formato   MP4 ,  ter  duração  máxima  de                 

1  minuto  (com  tolerância  de  até  10  segundos),  tamanho  máximo  até   100  megabytes  e                
deve   ser   enviado   na   página   do   evento,   na   plataforma   Even3.   

3. No  vídeo,  você  deve  apresentar-se  e  explicar  sua  pesquisa  didaticamente,  com  linguagem              
popular.  É  opcional  mostrar  o  rosto.  O  vídeo   não  precisa  ter  estrutura  de  um  resumo  de                  
evento  científico.  O  objetivo  é  explicar  de  forma  simples  a  sua  pesquisa  e  a  importância                 
dela.   Considere   que   você   vai   explicar   para   uma   pessoa   que   não   é   da   área   científica.   

4. Para  a  produção  do  vídeo  é  sugerido  o  uso  de  esquemas,  mapas  mentais,  fluxogramas,                
apresentações  de  slides,  ilustrações  próprias  ou  de  domínio  público,  fotos,  entre  outros.   As               
imagens   utilizadas   devem   ser   de   domínio   público   ou   produção   de   autoria   própria .   

5. É  estritamente  proibido  o  uso  de  qualquer  imagem  de  animais  e/ou  humanos  em               
condições  experimentais.  Sugerimos  o  uso  das  ilustrações,  devidamente  creditadas,          
disponíveis  gratuitamente  nos  seguintes  links:   https://app.mindthegraph.com/auth/login ;        
https://biorender.com/    e    https://mindthegraph.com/   

6. O   vídeo  deve  ser  enviado,  em  formato   MP4 ,  na  página  do  evento,  após  o  pagamento  da                  
taxa  de  submissão,  na  aba  “ Submissão ”,  na  modalidade  “ Vídeo ”,  no  item  “ Arquivos ”,  na               
opção  “ Trabalho  identificado ”.  E  o   Termo  de  Consentimento  de  Uso  de  Imagem  e               
Conteúdo  Científico  Produzido  (Anexo  III  deste  Edital) ,   preenchido  e  assinado ,  deve  ser              
enviado,   em    PDF ,   na   opção    “Trabalho   não   identificado” .   

7. A  opção   “Trabalho  não  identificado”  será  utilizada   exclusivamente   para  o  envio  do              
Termo  de  Consentimento  de  Uso  de  Imagem  e  Conteúdo  Científico  Produzido  (Anexo  III               
deste   Edital).    Não    é   necessário   adicionar   o   vídeo   sem   identificação   dos   autores.   

8. O  responsável  pela  submissão  do  vídeo  é  o  responsável  pela  apresentação  do  vídeo  no  dia                 
do  evento  e  pela  arguição  da  banca.  Se  o  responsável   não  estiver  presente,   não  haverá                 
emissão   do   certificado   de   apresentação   e   o   mesmo    não    concorrerá   à   premiação.  

9. No  início  do  vídeo,  é   obrigatória  a  exibição  do  título  do  trabalho,  nomes  dos  autores  e                  
colaboradores,   logotipo   oficial   do   PPGMCF   e   da   Instituição   de   Ensino   do   aluno.   

10. Os  vídeos  passarão  por  uma  comissão  avaliadora  e  aqueles  que   não  estiverem  dentro  das                
normas    não    serão   aceitos   e    não    receberão   o   certificado   de   apresentação.   

11. Dúvidas  devem  ser  esclarecidas  com  os  Representantes  Discentes  Locais  de  cada             
Associada   do   programa   ou   através   do   e-mail:    ppgmcf.representantes@gmail.com   
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ANEXO   III     
  

TERMO   DE   CONSENTIMENTO   DO   USO   DE   IMAGEM     
E   CONTEÚDO   CIENTÍFICO   PRODUZIDO   

  
  
  

Eu,______________________________________________________,  de  nacionalidade     
_________________________,  inscrito(a)  no  CPF  sob  nº  _______________________,  e  discente           

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  pelas  Associadas  e  Nucleadoras  do              
PPGMCF   e/ou   pela   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)  home  page;  (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  animais  e/ou  humanos  em  condições  experimentais  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  do  I  ENCONTRO  ONLINE  do                 

PPGMCF   -   2021).   
Por  esta  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   e   data:   _________________   ,   _____   de   _______________   de   2021.   

  
____________________________________________   

[Assinatura   do(a)   discente]   
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