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EDITAL DO 3ª WORSHOP DE 

 COMPOSTOS BIOATIVOS & QUALIDADE DE ALIMENTOS 

 

 

1. Considerações iniciais 

A Comissão Organizadora do 3º Workshop de Compostos Bioativos & Qualidade de 

Alimentos (WCBA) torna público o presente edital do evento. 

 

 

2. Do evento 

O Departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos (DTCA) e o Programa de Pós-

Graduação em Ciência e Tecnologia dos Alimentos (PPGCTA) da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM) promovem pela terceira vez o WCBA – Workshop de Compostos Bioativos & 

Qualidade de Alimentos. 

O evento será constituído de palestras ministradas por especialistas de diversas áreas, os quais 

exibirão a situação atual, novidades e desafios encontrados. Além disso, a programação inclui a 

realização de minicursos orientados para o aprimoramento nas áreas temáticas do evento, abrangendo 

temas que enriquecerão de forma gratificante a experiência dos congressistas. 

O 3º WCBA será realizado entre os dias 27 e 30 de julho de 2021 na plataforma online do 

Congresse.Me. 

 

 

3. Da inscrição 

A inscrição é individual e intransferível. 

As inscrições deverão ser realizadas no site oficial do WCBA 2021, disponível no link 

https://eventos.congresse.me/3wcba. 
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O valor da inscrição corresponde a sua categoria: 

 

Categoria Valor (R$) 

Minicurso 1 ou 2 (unitário) 60,00 

Acadêmicos* 75,00 

Profissionais 120,00 
* Devem comprovar condição enviando e-mail para wcba2016@gmail.com com o comprovante de vínculo. 

 

A inscrição será validada somente após a confirmação do pagamento. 

 

 

4. Dos Direitos 

O inscrito terá direito aos seguintes itens: 

 Assistir todas as palestras do evento 

 Participar do(s) minicurso(s) pré-evento ao(s) qual(is) tenha se inscrito 

 Submissão de um (1) resumos simples 

 Certificado do evento se atendido o dever 

 

 

5. Do dever 

 Participar de no mínimo 75% das palestras ou minicurso escolhido para que tenha direito ao 

certificado do evento 

 Só receberão certificado de apresentação do trabalho aqueles que efetivamente apresentarem o 

trabalho. 

 

 

6. Do cancelamento 

Não haverá reembolso de valor pago. Em hipótese alguma haverá devolução. 

Inscrições canceladas não serão reembolsadas, ou seja, NENHUM REEMBOLSO será 

emitido. 
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7. Da elaboração dos resumos 

 

Normas: 

 Os participantes que desejam publicar devem OBRIGATORIAMENTE estar inscritos no evento 

para poder submeter o trabalho. 

 Cada inscrito poderá submeter no máximo um (1) trabalho na forma de resumo simples (página 

única) para apresentação na forma de e-Pôster (em breve maiores informações).  

 Os resumos podem ser redigidos em português (Template pt) ou inglês (Template en) conforme 

os modelos disponíveis para serem baixados nos links. É obrigatório o uso do template fornecido 

pela Comissão Organizadora do 3WCBA para a submissão do resumo.  

 Certifique-se de obedecer às regras para redação e formatação de modo estrito, especialmente 

notações científicas e normas técnicas, uma vez que falhas na observância das mesmas resultarão 

na rejeição do trabalho submetido. 

 O resumo deverá necessariamente estar vinculado a uma das temáticas do evento: 

o  Digestão e biodisponibilidade de compostos bioativos; 

o  Desafios na análise de compostos bioativos; 

o  Compostos bioativos para promoção da saúde; 

o  Nanotecnologia aplicada ao encapsulamento de bioativos; 

o Qualidade de alimentos; 

o  Compostos bioativos na nutrição animal. 

 Será permitido a inclusão de até 6 (seis) palavras-chaves. A primeira palavra-chave deve ser 

NECESSARIAMENTE a área temática à qual o trabalho se encaixa. 

 Será permitida a inclusão de no máximo 5 (cinco) autores por resumo. 

 Não serão aceitas revisões bibliográficas. 

 Não serão permitidas correções após a submissão. A revisão ortográfica e gramatical é 

responsabilidade dos autores e deverá ser efetuada antes da submissão. 

 O prazo para submissão será até 20 de junho de 2021. 

 Os pareceres da Comissão Científica serão de aprovação ou rejeição, em caráter inapelável, os 

quais serão divulgados na página do evento até o dia 10 de julho de 2021. 

 Dentre os melhores trabalhos, até 5 (cinco) serão selecionados para apresentação oral por 1 (um) 

dos autores, online, curta (10 a 15 minutos) e gravada (vídeo). O apresentador deverá assinar o 

termo de autorização de uso de imagem e voz e enviar o arquivo da apresentação para o e-mail 

wcba2016@gmail.com ou minhapalestra@congresseme.com até 15 de julho de 2021. 
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O resumo é uma comunicação de tamanho restrito que permite aos leitores informados avaliar 

as contribuições significativas de um estudo científico, método científico, técnica de ensino ou técnica 

de extensão. Um resumo passa a fazer parte da literatura permanente. Portanto, frases simples e com 

redação exata devem ser usadas para garantir clareza e brevidade. 

 

O padrão de qualidade para o resumo deve seguir as instruções: 

 Os objetivos devem ser declarados de forma clara e concisa no início do resumo. 

 Condições metodológicas pertinentes (tais como amostra, delineamento, instrumentação, 

metodologia utilizada, avaliação da metodologia, coleta e análise de dados) devem ser incluídas 

para definir o escopo do trabalho. 

 As informações do resumo devem incluir aqueles detalhes que influenciam diretamente na 

interpretação ou aumentam a compreensão dos resultados ou metodologias apresentadas. 

 Os resultados devem ser compilados, condensados e apresentados com muito cuidado. Apenas as 

informações discutidas devem ser apresentadas. Apenas os dados relativos aos objetivos devem 

ser relatados. Quaisquer inferências estatísticas devem ser suficientemente detalhadas para 

autenticar a interpretação dos dados. 

 Conclusão expressa claramente é essencial. 

 

O resumo será recusado se: 

 O apresentador não estiver inscrito no evento; 

 Contiver mais de 5 (cinco) autores; 

 Contiver mais de 1 página; 

 Não incluir a área temática como a primeira palavra-chave; 

 Contiver tabela ou figura; 

 Contiver erros ortográficos ou gramaticais graves; 

 Contiver declarações sem sentido, tais como: “Os resultados serão apresentados”; 

 Apresentar dados sem análises estatísticas apropriadas ou medições de variabilidade de dados; 

 Não conter informações sobre a aprovação pelo Comitê de Ética, quando o caso; 

 Não incluir dados ou declarações relacionadas aos objetivos; 

 Não usar o sistema métrico; 
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 Conter erros de digitação; 

 Deixar de cumprir os requisitos de envio; ou 

 Apresentar opinião ou especulação sem uso comprovado. 

 

A qualidade de um resumo para apresentação é reflexo direto da reputação do(s) autor(es). Se 

você precisar de esclarecimentos ou informações adicionais sobre a qualidade ou submissão dos 

resumos, entre em contato conosco pelo e-mail wcba2016@gmail.com  

 

 

8. Das disposições finais 

O congressista de estar ciente das condições aqui dispostas. Em caso de dúvida, deverá entrar 

em contato com a comissão organizadora. 

Questões não previstas serão resolvidas pela comissão organizadora. 

 

 

 

Santa Maria/RS, 20 de maio de 2021. 

 

 

Comissão organizadora do 3ª WCBA 


