
 

TRABALHOS TÉCNICOS 

CADASTRO E ENVIO DE RESUMO E TRABALHO COMPLETO 

 
CADASTRO: 

Preencher a ficha de cadrasto anexa, seguindo as orientações abaixo: 

A submissão de trabalhos técnicos será somente pelo e-mail: 

trabalhosenqualab2019@gmail.com.  

O autor com mais de um trabalho deve efetuar o cadastro para cada trabalho. 

Os autores e coautores devem ser cadastrados. 

OBS: O cadastro dos coautores é necessário para a emissão dos certificados. Caso os 

autores/coautores não estejam cadastrados, os mesmos não constarão no certificado de 

apresentação do trabalho. O CERTIFICADO SERÁ DIGITAL. 

Não há limites de trabalhos por autor.  

 

Fase I: Envio do Resumo 

1) Após preenchimento da ficha de cadastro, anexar a ficha e o resumo no mesmo 

e-mail: trabalhosenqualab2019@gmail.com  

Para que esse processo mantenha a integridade do conteúdo dos trabalhos 

técnicos, receberemos somente arquivos no formato PDF; 

2) Os resumos serão numerados com um número (ID). O número de ID será o 

número para todas as etapas – resumo e trabalho completo; 

3) Após o envio o autor receberá um e-mail confirmando o recebimento e número 

de ID;  

4) Os resumos serão avaliados por no mínimo 2 (dois) membros do Comitê; 

5) A Secretaria do Evento fará a inserção do resultado no site e fará a comunicação 

dos resultados aos autores por e-mail; e 

6) Se aprovado o autor deverá providenciar o trabalho completo conforme tabela de 

prazos e normas para trabalho completo. 

 

Fase II: Envio e parecer sobre o Trabalho Completo 

1) Os trabalhos completos serão recebidos somente pelo e-mail: 

trabalhosenqualab2019@gmail.com, com o mesmo ID da Fase I; 

2) Cada trabalho será enviado a dois ou mais membros do grupo, de acordo com a 

sua área de atuação para a avaliação pertinente, preferencialmente que tenham 

sido os seus avaliadores na Fase I; 

3) Para os trabalhos que necessitam correções, a Coordenação fará o contato e 

envio aos autores para as correções; 

4) Os trabalhos corrigidos deverão ser enviados novamente por e-mail para 

verificação dos avaliadores, e parecer final; e  

5) A Secretaria do Evento fará a inserção do resultado no site e fará a comunicação 

dos resultados aos autores por e-mail. 

 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS ACEITOS 



 

Todos os trabalhos aprovados serão apresentados na forma de pôster, e um autor 

deverá estar presente para responder aos questionamentos dos demais congressistas e da 

comissão.  

Os critérios para confecção dos pôsteres seguirão as regras estipuladas pela Comissão 

do evento, as quais serão devidamente informadas por e-mail aos autores de trabalhos 

aprovados para o evento, assim como estarão disponíveis na página eletrônica do 

evento após a divulgação da lista dos trabalhos aceitos. 

 

Apresentação Oral 

Todos os trabalhos aprovados para apresentação no evento estarão sujeitos à avaliação in 

loco da Comissão, que determinará premiação para os 6 melhores trabalhos do 

evento com a apresentação oral durante a programação do Congresso. A avaliação 

seguirá os critérios de importância e originalidade do tema, contribuição para a área 

temática em questão, estrutura e coerência das respostas à argüição in loco. 

Os 6 melhores trabalhos farão a apresentação oral de no máximo 15 mínutos, no 

segundo dia do evento. 

As apresentações devem estar em power point e enviadas com no mínimo 10 dias antes 

do evento. 

 

Inscrições de autores e coautores no Congresso 

Todos os apresentadores de trabalhos em forma de pôster e apresentação oral deverão 

realizar a inscrição de participação no Congresso pelo site do evento. O valor da 

inscrição será o mesmo de estudante. 

www.enqualab.net 

 

 

As dúvidas serão esclarecidas pelo e-mail: trabalhosenqualab2019@gmail.com 

http://www.enqualab.net/

