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Edital para submissão de trabalhos

Resumos devem ser submetidos atentando-se às normas especificadas abaixo.

Normas para submissão do resumo:

1. Informe a área temática - o conteúdo do resumo deve estar relacionado à área temática

escolhida:

1. 1. Neurociência básica. Ex: trabalhos realizados em laboratórios; estudos no campo da

anatomia, fisiologia, morfologia, etc; estudos experimentais com animais; entre outros.

1. 2. Neurociência aplicada. Ex: trabalhos na área das ciências da saúde e demais interfaces

em neurociências.

2. Modalidade de apresentação de trabalho (apresentação em vídeo ou apresentação escrita)

na primeira linha, em itálico, alinhado à direita, com estilo de letra Arial ou Times New

Roman, 12. Ex.: Apresentação Oral;

3. Título em negrito, centralizado em função do texto, com estilo de letra Arial ou Times New

Roman, 14, limite de 250 caracteres para o título;

4. Nome dos autores, abaixo do título, centralizado em função do texto, contínuo e separado

por ponto e vírgula, com nome do(s) autor(es) por extenso e seguidos de um número de

referência sobrescrito, com estilo de letra Arial ou Times New Roman, 12. Ex.: Maria José

da Silva¹; João Pereira² & José Maria³;

5. Filiação científica do(s) autor(es), abaixo do autor(es), segundo os números sobrescritos,

indicando: o vínculo institucional (Discente ou Docente, Curso, Instituto ou Faculdade, sigla

da Universidade); apoio financeiro ao projeto (caso haja). Com estilo de letra Arial ou Times



New Roman, itálico, 11, justificado. Ex.: 1. Bolsista de Iniciação Científica

PIBIC/CNPq/UFJF, Discente do Curso de Medicina; 2. Docente do Instituto de Psicologia

da UFJF; 3. Discente do Curso de Psicologia da UFJF;

6. Palavras-chave, abaixo da filiação científica, com até 5 palavras, com estilo de letra Arial

ou Times New Roman, 11, justificado.

7. O texto do resumo deve ter entre 400 a 600 palavras.

8. O resumo deverá ser digitado em corpo único utilizando citações segundo as normas da

ABNT, e deve conter necessariamente as seguintes sessões:

Introdução

Objetivo

Método

Resultados

Conclusão

Referências

8.1. Sobre gráficos, tabelas e figuras:

8.1.1. Serão aceitos até três itens ao todo, podendo ser gráficos, tabelas e figuras.

8.1.2. Devem constar no corpo do texto do resumo, na ordem de sua aparição no texto.

8.1.3. Ainda que no corpo do texto, os itens devem constar em página reservada para apenas

este item.

● Informações importantes:

○ Os trabalhos que não cumprirem as exigências acima serão automaticamente

desclassificados.

○ O prazo para submissão dos resumos é: 14/07/2021

○ Caso o trabalho seja aceito, o autor principal obrigatoriamente deve se inscrever no evento.

○ Será permitido o envio de 1 trabalho por autor principal.

○ Não há limite de trabalhos submetidos por co-autor.

○ Os trabalhos serão enviados exclusivamente para o endereço de e-mail disponibilizado.

○ O resultado dos trabalhos será divulgado no site da LANC a partir do dia 14/09/2021,

juntamente com informações sobre canal para envio do pôster ou vídeo.



○ Trabalhos aprovados na modalidade pôster: Os autores deverão enviar seu pôster, em

formato pdf, até 10/10/2021. O pôster deve incluir as seções Introdução, Objetivo, Método,

Resultados, Conclusão e Referências.

○ Trabalhos aprovados na modalidade vídeo: Os autores deverão enviar seu vídeo e/ou pôster

até 10/10/2021.

Envio do Resumo:

1. A proposta de trabalho deverá ser enviada para o e-mail resumoslanc@gmail.com;

2. Em cada proposta enviada deverá conter apenas um trabalho, sendo este anexado em 2

(duas) cópias. Cada cópia deverá conter o mesmo conteúdo, mas com algumas diferenças

em relação à identificação do(s) autor(es). Os anexos devem ser enviados e nomeados

conforme descrito a seguir:

● “Anexo 1 – Título do trabalho”: Cópia para avaliação (impessoal)

● “Anexo 2 – Título do trabalho”: Cópia para controle da Organização (com identificações)

● No e-mail deverão ser anexados os dois resumos no formato PDF: Anexo 1 (primeiro

anexo) e Anexo 2 (segundo anexo).

○ Anexo 1: Neste resumo não poderá conter qualquer tipo de informação que forneça dados

de identificação como os nomes dos autores e proponentes, professores e orientadores e

nome da instituição de ensino superior vinculada ou qualquer outra informação que permita a

identificação dos respectivos autores.

○ Anexo 2: Nesse resumo deverá conter as informações pertinentes para identificação do

trabalho, com as devidas referências como nomes(s) e filiação científica do(s) autor(es), de

acordo com as normas de preparação proposta acima;

3. O assunto do e-mail deverá conter a modalidade de submissão. Ex: Apresentação escrita –

Título do trabalho. ATENÇÃO: O proponente não deve se identificar no Anexo 1. Em caso

de eventual identificação o proponente será desclassificado (não é permitido adicionar

informações como nome, curso, período, filiação científica, etc).

Orientações para elaboração do vídeo:

- O vídeo para apresentação do resumo deve compor: Título do trabalho e nome dos

apresentadores; Uma breve explicação do objetivo, do método e os principais resultados. -

Para a gravação, recomenda-se utilizar um fundo branco, com a câmera ou celular na

horizontal, atentando-se para conseguir a melhor qualidade de vídeo e som possíveis. - Cada



vídeo poderá ter no máximo 3 (três) apresentadores, sendo que todos deverão constar como

autores do resumo submetido.

- O vídeo deve conter no máximo 3 (três) minutos de duração.

- O vídeo deverá ser disponibilizado através da plataforma YouTube, em canal de um dos

autores, em modo público, até o último dia do evento.

- O título do vídeo no YouTube deve ser: Apresentação para o I Congresso da Liga

Acadêmica de Neurociências da UFJF.

- Na descrição do vídeo, devem constar as seguintes informações: título do trabalho, nome

completo dos apresentadores do vídeo e dos demais autores do trabalho (se houver), email do

primeiro autor.

- Para possibilitar a acessibilidade das pessoas com deficiência, é obrigatória a inserção de

legendas no vídeo, podendo ser utilizado o recurso de geração de legendas disponibilizado no

próprio YouTube.

Juiz de Fora, 08 de junho de 2021.

_____________________________

Presidente da LANC


