
 

 

 

O I Simpósio on-line de Obesidade e Metabolismo da UniCesumar constituirá na 

organização de um evento,  por meio do ambiente web e com atividades on-line,   

visando a disseminação de informações científicas a respeito da obesidade, com 

palestras sobre assuntos relacionados ao tema e apresentação de trabalhos 

provenientes de pesquisas nas modalidades (Trabalho de Conclusão de Curso, 

Iniciação Científica e Pós-graduação) produzidas por alunos da graduação, de iniciação 

científica e pós-graduação, além de pesquisadores, docentes da UniCesumar e de 

outras Instituições do país, além de palestras informativas a respeito da obesidade.   

Todas as inscrições deverão ser realizadas pelo site do Simpósio: 

http://www.cesumar.br/inscricao/inscricao/inscricao_form2.php?codEvento=782 

Haverá três formas de inscrições (ouvintes, participantes e comunidade): 

1. A inscrição dos ouvintes deve ser efetuada pelo cadastro no site do Simpósio, 

na qual o participante poderá marcar palestras, ou comunicações orais 

realizadas em horários diferentes. Para acesso às palestras, o participante 

deverá acessar o link disponível na hora das palestras selecionadas. Haverá 

certificação aos ouvintes com carga horária. Para o recebimento do certificado 

de ouvinte, é necessário estar presente no horário das palestras marcadas, no 

momento da inscrição (bem como fazer a inscrição); 

2. A inscrição dos participantes que apresentarão trabalhos deverá ser 

realizada de 24/09/2020 até 24/10/2020 às 23 horas e 59 minutos, através do 

cadastro no site do simpósio, com subsequente inscrição do resumo (via e-mail 

do laboratório), pelo autor responsável pela submissão do trabalho (o qual 

obrigatoriamente deve estar inscrito no evento*). Portanto, o autor que 

apresentará trabalhos deverá fazer a inscrição via site do evento e precisará 

enviar por e-mail, o resumo (liips@iceti.org.br) juntamente com o link da 

apresentação no Youtube, com tempo de aproximadamente 10 minutos;  

3. O resumo deverá ser enviado de acordo com as normas do evento, vide anexo 

na página, sendo que os trabalhos fora das normas serão automaticamente 

declinados;  

4. A inscrição de pessoas da comunidade não acadêmica deve ser efetuada pelo 

cadastro no site, para acesso as palestras informativas referentes a obesidade. 

Para isso, o participante deverá acessar o link, no horário das palestras 

direcionadas a comunidade; 

5. A inscrição para ouvintes e comunidade não acadêmica poderá ser realizada 

até o dia 03/11/2020. 

 

A aprovação do trabalho no evento estará vinculada a sua aprovação pela comissão 

científica do evento, composta por docentes e pesquisadores da área, referente a 

pesquisa e será divulgada a partir de 28/10/2020. Os trabalhos que forem aprovados 

pela comissão serão publicados no Anais do evento, na época do simpósio e receberão 
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certificados de apresentação. Os cinco melhores trabalhos serão divulgados até a data 

de 03/11/2020 e apresentados na data do evento como apresentação on-line, como 

comunicação oral de 10 minutos de apresentação e 5 minutos de arguição. 

Todos os trabalhos inscritos no simpósio deverão ser enviados por e-mail 

(liips@iceti.org.br) respeitando os seguintes campos (título, três a cinco palavras-chave, 

introdução, objetivos, material e métodos, resultados, conclusão, referências, link do 

vídeo do trabalho), respeitando número mínimo de 200 palavras e máximo de 250 

palavras. 

O recebimento da certificação com carga horária, para participantes no evento está 

vinculada a presença do inscrito no horário das palestras marcadas. Os participantes 

também deverão efetuar pelo cadastro no site, no momento da inscrição, com a 

marcação das palestras ou comunicações orais, a serem realizadas em horários 

diferentes. Os certificados da apresentação de trabalho para os participantes estão 

condicionados ao aceite do trabalho (como vídeo ou apresentação oral) para 

apresentação no simpósio. 
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