
passo a passo
1º passo: Entrar no sitE

http://www.sbpcnet.org.br/saoluis/home/
2º passo: prEEncha a ficha dE inscrição da 64ª rEunião da sBpc para o Envio dE rEsumo.

http://www.sbpcnet.org.br/reunioes/saoluis/inscricao/
3º passo: imprimir o BolEto

4º passo suBmissão dE rEsumo

4.1. Apenas podem ser submetidos resumos de trabalhos finalizados 
a) Resumo de trabalho de pesquisa científica já concluída

Este resumo pode ser submetido por:
• estudante do ensino médio e/ou profissionalizante; • estudante de graduação;
• estudante de pós-graduação; • professor de educação básica ou técnica;
• professor de ensino superior; • pesquisador científico; • outras categorias.

4.2. cronograma
• Prazo de inscrição para o autor que enviará o resumo: 20/12/11 a 02/04/12
• Prazo final para submissão do resumo pelo autor que fez a inscrição até 02/04/12 e pagou a  

       taxa até o vencimento do boleto: 09/04/12
• Prazo para a SBPC responder aos autores com o parecer da análise do resumo: 17/05/12
• prazo para a SBPC divulgar a programação dos pôsteres: 31/05/12

4.3. Normas para confecção e preparação do resumo

veja no site: http://www.sbpcnet.org.br/saoluis/resumo/poster.php
4.4. como enviar o resumo

a) Antes de enviar o resumo é necessário:
• Ler as Normas de Inscrição, Normas de Envio de Resumo e Normas do Pôster;
• Fazer a inscrição de um dos autores, com a taxa de inscrição paga, dentro do prazo;

participE da programação ciEntífica 
64ª reunião anual da sociedade

Brasileira para o progresso da ciência
Ciência, cultura e saberes tradicionais para enfrentar a pobreza

A UFMA vai realizar, de 22 a 27 de julho, a 64ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira 
Para o Progresso da Ciência - SBPC, na Cidade Universitária no Bacanga, no ano em que 
comemoramos os 400 anos de fundação da cidade de São Luís – considerada, pela UNESCO, 
Patrimônio da Humanidade.

 A programação ciEntífica é constituída por: simpósios, mesas-redondas, conferências, 
minicursos, encontros, assembleias, sessões especiais e comunicações científicas, em sessões 
de pôsteres.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Maranhão, com 
o Diretório Nacional da SBPC estão à frente da comissão responsável pela organização das 
sessões de pôsteres e pela programação científica da 64ª Reunião Anual da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Para participar da SBPC, acesse o site: http://www.sbpcnet.org.br/saoluis/home/ leia as 
Normas de Inscrição da Reunião e preencha a Ficha de Inscrição da 64ª Reunião Anual. 

No caso de inscrição com submissão de resumo, informamos que todos os trabalhos 
serão submetidos a analise do comitê assessor, somente depois de efetuada a inscrição e 
o pagamento da taxa. Se o resumo for aceito, o aluno terá seu trabalho programado nas 
apresentações de pôsteres.

Quem tiver interesse em fazer sua inscrição na 64ª Reunião Anual e optar por se tornar 
novo Sócio(a) da SBPC, terá um desconto na taxa de inscrição do evento.

inscreva-se, participe e submeta seu resumo pelo site!
http://www.sbpcnet.org.br/saoluis/atividades/index.php

• Após o pagamento o inscrito deverá aguardar entre 01 e 03 dias úteis para a SBPC 
automaticamente efetivar sua inscrição; apenas após este procedimento será liberado no 
“Módulo dos inscritos” a opção para enviar o resumo;

• Estar ciente de que o resumo deve ser enviado uma única vez;
• Ter preparado e revisado o resumo de acordo com as normas.

b) Passo a passo para o envio:
• Abra o resumo preparado e já revisado no editor de textos;
• Acesse o “Módulo dos Inscritos” e clique em “Enviar resumo da inscrição”;
• No formulário online que se abrirá, preencha cada campo com a respectiva informação solicitada;
• Importante: sempre que o campo permitir, copie (CTRL C) e cole (CTRL V) as informações 

do resumo do “editor de textos” para o “formulário online” para evitar erros de digitação 
e quedas de rede;

• Se o formulário online ficar muito tempo aberto sem navegação, automaticamente será 
desconectado por questões de segurança;

• Após preencher todos os campos, será possível conferir antes de finalizar o envio.
c) Após enviar o resumo, acesse o seu Módulo de Inscrição e verifique se o resumo está dis-

ponível em seu módulo. Acompanhe pelo “Módulo dos Inscritos” a resposta da análise do 
resumo, conforme prazos divulgados.

4.5. parecer do resumo / cancelamento
Até 17/05/12 é o prazo para a SBPC responder com o parecer de aceite ou de recusa do resumo 
dado pelos assessores.

4.6. programação do pôster
Não haverá sessão de comunicação oral
Todos os trabalhos aceitos serão programados para apresentação na forma de pôster.
Cada pôster será programado para apresentação apenas em 1 dos dias do evento, em sessão 
de 1 hora, cuja data será programada entre os dias 23 a 27/07/12.
A partir de 31/05/12 os autores deverão consultar, no site, a data de apresentação.

4.7. normas para apresentação de pôster
1. Preparação do pôster; 2. Estrutura e Conteúdo; 3. Local, data, horário e nº do pôster
4. Atestado de apresentação do pôster / publicação; 5. Apresentação; 6. Exemplos de pôsteres

veja no site: http://www.sbpcnet.org.br/saoluis/resumo/poster.php



mais informações:
 http://www.sbpcnet.org.br/saoluis/home/ 

e na pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação da ufma.
(98)3301-8709

 
a fapEma fará o ressarcimento do valor 

referente à inscrição dos trabalhos submetidos e 
aceitos pela 64ª reunião da sBpc, dos bolsistas 
das instituições de Ensino superior/fapEma/

cnpq que participam dos programas: piBic, piBic/Jr, piBit e piBid e de 
Extensão, assim como, dos discentes de pós-graduação stricto sensu e 
dos docentes que irão ministrar mincursos. 

mais informações nas pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação das iEs. 

atEnção

fiquE atEnto 

último prazo dE inscrição para suBmissão dE rEsumo. 

quEm fizEr a inscrição até 02/04 
(E quitar a taxa) podErá Enviar 

o rEsumo até 09/04/12.


