
  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

 

EDITAL MACCBIO Nº 01/2021 

 

A XVI MOSTRA ACADÊMICA-CIENTÍFICA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, 

organizada por alunos/as e professoras do Curso de Ciências Biológicas/UEMA, torna 

público que estarão abertas, no período de 19 de julho a 04 de outubro de 2021, as 

inscrições para o evento, cujo tema é “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 

pacto global na atualidade”, que ocorrerá de 05 a 08 de outubro de 2021 no formato 

online, obedecendo os protocolos sanitários e preservando a saúde de todos/as os/as 

envolvidos/as. 

 

1 – SOBRE O EVENTO 

1.1 A Mostra Acadêmica-Científica de Ciências Biológicas foi criada por professores/as 

e alunos/as do Curso de Ciências Biológicas, Campus Paulo VI, da Universidade Estadual 

do Maranhão para ampliar os conhecimentos aprendidos em sala de aula, laboratórios e 

demais atividades acadêmicas. Ao longo de suas edições e com problematizações 

importantes para o presente e futuro, conquistou públicos de diferentes áreas e regiões do 

Brasil e do mundo, tornando-se um marco na história da UEMA. Na sua 16ª edição 

apresenta o tema “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: pacto global na 

atualidade” para refletir e promover ações que visam atenção e mudança de 

comportamento para com pessoas e a natureza.  

 

2 – PÚBLICO – ALVO 

Poderão se inscrever estudantes de educação básica (Ensino Médio), estudante de 

graduação/técnica, estudantes de pós-graduação, mestres/as, doutores/as, professores/as, 

técnicos-administrativos.  

 

3 – INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições na XVI MACCBIO serão individuais e realizadas no site 

http://www.maccbio.uema.br/; 

http://www.maccbio.uema.br/


  

3.2 As inscrições serão feitas até o dia 04 de outubro de 2021; 

3.3 Qualquer pessoa pode participar da XVI MACCBIO, não sendo necessário se 

inscrever. Contudo, para receber certificado das atividades que participou, precisa estar 

inscrito/a; 

3.4 A XVI MACCBIO terá uma programação diversificada e dividida em 5 (cinco) eixos 

temáticos: Economia, Educação, Meio Ambiente, Saúde e Pessoas. Para cada eixo haverá 

uma programação; 

3.5 A inscrição dá direito a escolha de minicursos e oficinas. O/a participante pode 

escolher o tanto que desejar, desde que esteja atento/a ao choque de horários; 

3.6 Os dados informados no momento da inscrição são de total responsabilidade do/da 

participante. A Comissão de Inscrição não fará nenhuma alteração dos dados sem 

permissão e identificação; 

3.6 Os e-mails informados no ato da inscrição devem ter acessos constantes dos/das 

participantes; 

3.7 As inscrições são gratuitas em todas as atividades do evento;  

3.8 O/a participante que solicitar cancelamento de inscrição deverá fazer até o dia 05 de 

outubro de 2021, enviando documento explicativo do motivo para o e-mail da Comissão 

de Inscrição (inscriçãomaccbio.2021@gmail.com); 

3.9 Para a inscrição ser efetivada, será necessário o encaminhamento dos comprovantes 

de escolaridade/profissionais (declarações, diplomas, comprovante de matrícula, 

contracheque, carteira de trabalho, carteira da instituição de ensino) para o e-mail da 

Comissão de Inscrição citado no item 3.8, com descrição “Comprovante de 

Escolaridade/Profissional e o nome da pessoa”.   

 

4 – SUBMISSÃO DE TRABALHO 

4.1 O prazo para submissão de trabalhos será de 19 de julho a 12 de setembro de 2021; 

4.2 Os trabalhos submetidos poderão ser pesquisas concluídas ou em andamento, revisões 

(integrativas, sistemática, bibliográficas), estudos de casos e relatos de experiência; 

4.3 Os resumos deverão ser submetidos exclusivamente pelo site; 

4.4 Caso o/a autor/a principal tenha dificuldades/problemas para submeter no site, é de 

seu dever avisar a Comissão Científica através do e-mail 

cientificomaccbio2021@gmail.com; 

4.5 O/a primeiro/a autor/a de cada resumo deve, obrigatoriamente, estar com sua 

inscrição efetuada e ter enviado o comprovante de grau de estudo ou trabalho profissional; 



  

4.6 Cada autor/a poderá submeter no máximo dois resumos por inscrição;  

4.7 Cada resumo deverá ter no máximo 07 (sete) autores/as, contando com orientador/a; 

4.8 O/a autor/a deve indicar a qual eixo temático/grupo o trabalho se insere (ver no item 

11 deste edital); 

4.9 A submissão deverá ser realizada pelo/a autor/a que apresentará o trabalho, e este/a 

será o/a responsável legal por todo seu conteúdo; 

4.10 A apresentação do trabalho será totalmente ONLINE, então o/a autor/a deve se 

certificar da conexão de sua internet, para evitar falhas na divulgação do conteúdo e 

problemas para concorrer a uma das fases de premiação; 

4.11 Os/as autores/as devem ficar atentos às datas, horários e sequências das 

apresentações; 

4.12 Os trabalhos científicos deverão ser encaminhados no modelo oficial do evento, 

disponível no site, escrito sob a forma de resumo expandido, em documento WORD; 

4.13 A revisão dos resumos é de responsabilidade dos/das autores/as;  

4.14 A Comissão Científica do evento não fará quaisquer alterações e não se 

responsabilizará pelos dados e conteúdos divulgados; 

4.15 Os trabalhos submetidos envolvendo animais vertebrados e pesquisas com humanos, 

devem apresentar, obrigatoriamente, o documento de aprovação por um comitê de ética; 

4.16 Os resumos enviados ao evento serão avaliados pela Comissão Científica e após 

apreciação dos mesmos serão indicados para as modalidades: 

 4.16.1 Oral: apresentação online numa sala específica do eixo temático/grupos 

(item 10) com duração máxima de 10 minutos; 

 4.16.2 Vídeo-pôster: vídeo gravado do slide pelo/a apresentador/a com duração 

máxima de 5 minutos; 

4.17 O processo avaliativo dos resumos ocorrerá de julho a setembro, e o/a participante 

deve estar atento ao seu e-mail; 

4.18 O/a autor/a que apresentará o trabalho na modalidade vídeo-pôster deverá 

encaminhar a gravação até 30 de setembro de 2021. Gravações enviadas após essa data 

não serão aceitas; 

4.19 As normas para gravação dos vídeos serão enviadas para o e-mail do/da 

apresentador/a; 

4.20 Os/as componentes da Comissão Científica poderão apresentar trabalhos, porém não 

concorrerão a premiação; 



  

4.21 Os/as autores/as que não entrarem na sala de apresentação em dias, horários e não 

seguirem as sequências de trabalhos, serão desclassificados da modalidade comunicação 

oral, sendo impedidos/as de concorrerem a fase final de premiação e de terem seu/seus 

resumo/os publicados nos anais do evento. 

 

5 – PREMIAÇÕES 

5.1 A XVI MACCBIO premiará os melhores trabalhos, submetidos à avaliação da 

Comissão Científica, para a apresentação vídeo-pôster e comunicação oral; 

5.2 A premiação seguirá os seguintes processos: 

 5.2.1 Avaliação individual do resumo expandido pela Comissão Científica; 

 5.2.2 Avaliação da organização, estrutura e disposição do texto e imagens do slide 

na apresentação vídeo-pôster e comunicação oral; 

 5.2.3 Avaliação da oralidade e conexão das ideias com os slides apresentados; 

 5.2.4 Avaliação do tempo de apresentação na comunicação oral; 

5.3 Organizadores/as da XVI MACCBIO poderão concorrer a premiação, tendo que 

passar por todos os processos de submissão e avaliação de trabalho; 

5.4 A partir dos resultados das avaliações de resumos e apresentações de trabalho, a 

premiação ocorrerá em duas categorias: 

 5.4.1 Premiado: considerado de excelência; 

 5.4. 2 Menção Honrosa: considerado um trabalho com mérito; 

5.5 Os trabalhos premiados terão destaque nos anais do evento; 

5.6 A premiação concedida será um certificado online no formato PDF. 

 

6 – ATIVIDADES 

6.1 A XVI MACCBIO disponibilizará atividades que julga essenciais para a reflexão da 

temática “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: pacto global na atualidade” para 

promoção de pessoas comprometidas com o meio ambiente, educação, saúde e 

socioeconômia; 

6.2 As atividade serão palestras, minicursos, oficinas, mesas-redondas, concursos, 

apresentações e premiações de trabalhos; 

6.3 O público poderá participar e se inscrever de acordo com seus interesses, atentando-

se aos limites de inscrição e normas para determinadas programações; 

6.4 As pessoas devem se atentar as informações das atividades escolhidas para aproveitar 

as metodologias e receber seus respectivos certificados. 



  

 

7 – CERTIFICADO 

7.1 Para receber os certificados da XVI MACCBIO a pessoa deve estar inscrita no evento, 

ter assinado as listas de frequência, realizado as avaliações, caso tenha, das atividades da 

programação; 

7.2 Os certificados serão disponibilizados em nosso site, caso tenha algum equívoco, é de 

responsabilidade do/da participante de comunicar a Comissão de Secretaria, através do e-

mail secretariamaccbio2021@gmail.com para as devidas correções; 

7.3 O certificado de apresentação de trabalho será enviado ao/a primeiro/a autor do 

resumo. É de sua responsabilidade comunicar e enviar aos/as demais autores/as do 

trabalho; 

7.4 Ressaltamos que os/as participantes da XVI MACCBIO devem se atentar as 

informações cadastradas no ato da inscrição, como e-mails que tenha acesso para 

receberem os certificados; 

7.5 Participantes que desejarem reenvio e correções dos certificados devem informar a 

Comissão de Secretaria até 02 (dois) meses após o evento; 

7.6 Os certificados serão enviados dias após o evento. 

 

8 – ANAIS DO EVENTO  

8.1 Os anais serão lançados dias após o evento; 

8.2 Para que o resumo submetido esteja nos anais é necessário que tenha sido aprovado 

pela Comissão Científica e defendido na modalidade destinada. 

 

9 – CRONOGRAMA  

 

ATIVIDADE DATA 

Inscrições 19.07 a 04.10 

Submissão 19.07 a 12.09 

Carta de avaliação Até 17.09 

Envio do vídeo-pôster Até 30.09 

Evento 05 a 08.10 

Certificados Dias após o evento 

Anais dos eventos Dias após o evento 

 



  

 

10 – EIXOS TEMÁTICOS DE APRESENTAÇÃO/ GRUPOS 

 

EIXO/ GRUPO 1 – CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS 

Climatologia ou Metereologia 

Computação 

Engenharias 

Física 

Geociências 

Geofísica 

Geografia 

Geografia Física 

Oceanografia 

Química 

Química Ambiental 

Química de Produtos Naturais 

Química Industrial, Orgânica ou Inorgânica 

 

EIXO/ GRUPO 2 – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Biofísica 

Biologia  

Biologia Molecular 

Bioquímica 

Botânica 

Ecologia 

Ecologia Aquática 

Ecologia Terrestre 

Farmacologia 

Fisiologia 

Fisiologia Vegetal 

Genética 

Imunologia 

Microbiologia 

Morfologia e Taxonomia Vegetal 



  

Morfologia, Citologia ou Histologia 

Neurociências e Comportamento 

Paleontologia 

Parasitologia 

Zoologia 

 

EIXO/ GRUPO 3 – CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Educação Física 

Enfermagem 

Epidemiologia 

Fisioterapia 

Medicina 

Nutrição 

Odontologia 

Saúde Coletiva 

Saúde e Ambiente 

 

EIXO/ GRUPO 4 – CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

Agroecologia 

Agronomia 

Ciência do Solo 

Engenharia Agrícola 

Engenharia Ambiental 

Engenharia Florestal  

Medicina Veterinária 

Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca 

Tecnologia de Alimentos 

Zootecnia 

 

EIXO/ GRUPO 5 – CIÊNCIAS HUMANAS 

Administração e Contabilidade 

Administração Educacional 

Ciências Sociais 

Comunicação  



  

Currículo  

Direito Ambiental 

Educação 

Educação Ambiental  

Ensino – Aprendizagem 

Fundamentos da Educação 

História 

Psicologia 

Planejamento e Avaliação Educacional 

Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão Organizadora da XVI MACCBIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julho/2021 


