
Edital para submissão de resumos científicos 

II Herpetorama 

 

O Herpeto Capixaba, projeto que trabalha em prol do conhecimento e           
conservação dos anfíbios e répteis do Espírito Santo, e também realizador da            
HERPETORAMA, o maior espetáculo científico da herpetologia,       
orgulhosamente torna público a abertura das inscrições para interessados em          
apresentar resumos científicos. O congresso será realizado dos dias 1 à 4 de             
outubro, pelo Herpeto Capixaba, sendo, este ano, inteiramente online, em          
plataforma digital. 

 

NORMAS GERAIS 

1. Os resumos científicos a serem submetidos devem estar sob a conformação           
de “revisão da literatura”, “relatos de caso” ou “produção original”,          
enquadrando-se na área da HERPETOLOGIA. 

2. Os resumos científicos devem estar sob a modalidade resumo simples.  

3. No ato da submissão, o autor deverá escolher se quer concorrer à            
apresentação oral chamada de “Sibilos”. As vagas para apresentação oral          
são limitadas e a escolha dos resumos será realizada pela comissão           
organizadora. Os resumos que não puderem fazer parte da modalidade          
“Sibilos” serão automaticamente aceitos como modalidade PÔSTER. 

4. Cada resumos pode ter, no máximo, cinco (5) autores, sendo um deles, caso             
haja, o professor orientador do estudo. 
 

5. Cada autor poderá submeter apenas dois (2) resumos como PRIMEIRO          
AUTOR. 

 
6. O Autor apresentador do resumo a ser submetido - sendo aquele que estará             

disponível via Discord no horário marcado - deve, obrigatoriamente, estar          
inscrito ao II HERPETORAMA até o encerramento das submissões, estando          
sujeito à desclassificação caso não cumpra com essa obrigação. 

7. Caso haja reprovação do resumo, a taxa de inscrição não será restituída. 
 

8. Deverá ser utilizado UM (01) e-mail para cada formulário eletrônico que deve            
conter apenas UM (01) resumo. 

9. Todos os resumos devem ser enviados no formato WORD (.docx). 
 

10. Será aceito somente a primeira versão do resumo enviado. 



 
11. Todos os resumos envolvendo relato de caso ou pesquisas com animais           

e/ou pessoas devem ser aprovados por um Comitê de Ética, processo de            
inteira responsabilidade dos autores do resumo, ficando a Comissão         
Organizadora da Herpetorama e/ou o Herpeto Capixaba isentos de qualquer          
intercorrência a ele relacionada. Portanto, no ato da submissão do resumo,           
os autores declaram completa ciência de sua responsabilidade quanto a este           
fato. 

12. Todas as informações sobre este edital serão divulgadas no site e nas            
redes sociais do evento, e os resumos aceitos serão notificados por e-mail. 

13. Dúvidas referentes aos resumos científicos devem ser questionadas        
exclusivamente no e-mail da comissão científica do evento:        
herpetorama@gmail.com com o assunto RESUMOS. 

14. Constitui o Calendário Geral referente a esse Edital da II          
HERPETORAMA: 

 
CALENDÁRIO GERAL 

ATIVIDADE  DATA  
Abertura das submissões de resumos 24/08/2020 
Encerramento das submissões 05/09/2020 
Divulgação dos resumos aprovados  11/09/2020 
Prazo final para envio dos pôsteres (PDF) 28/09/2020 
Prazo final para envio dos vídeos (SIBILOS) 28/09/2020 
Apresentação dos resumos 30/09/2020 
II HERPETORAMA  01-04/10/2020  

 

 

SUBMISSÃO DOS RESUMOS  

A submissão deve ser realizada até a data indicada no calendário geral,            
através do FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO próprio através do link: 

LINK NO SITE 

 

mailto:herpetorama@gmail.com


NORMAS DE FORMATAÇÃO 

1. O título deverá ter no máximo 12 palavras, escrito em fonte ARIAL 12,             
espaçamento simples. 

2. O corpo do texto do resumo deverá ter no máximo 250 palavras, escrito             
em fonte ARIAL 10, espaçamento simples.  

3. O nome dos autores deverá estar escrito por extenso, sequencialmente,          
separados por vírgula, e marcados com numeração sobrescrita para         
diferenciar as afiliações. 

4. Abaixo dos nomes dos autores deverão constar as afiliações, com          
escritas por extenso e sem endereços, além da cidade, estado e país.            
Deverá constar a numeração sobrescrita para identificação com os         
autores. 

5. Abaixo das filiações deverá constar apenas o email do autor de           
correspondência, marcado com asterisco (*). 

6. Em uma (01) última linha do resumo poderá ser usada para           
agradecimento das fontes financiadoras do projeto e agências de         
fomento. 

7. Não é permitido o uso de citações no corpo do texto do resumo. 

 

MODALIDADE APRESENTAÇÃO ORAL (SIBILOS) 

1. A modalidade de apresentação oral é chamada de “Sibilos” no 
cronograma do congresso Herpetorama. 

2. A apresentação ocorrerá através da gravação de um vídeo de no máximo 
dez (10) minutos que será apresentado durante o evento (vide cronograma 
da II HERPETORAMA) nos formatos .AMV, .AVI, .WMA, .MP4. 

3. O apresentador não aparecerá ao vivo durante os "Sibilos", mas estará 
disponivel para discutir sobre a apresentação no canal do Discord. 
 

4. Assim que aprovado, o vídeo deve ser enviado para o e-mail           
herpetorama@gmail.com, com o assunto NOME DO      
APRESENTADOR_SIBILOS. Este poderá ser enviado por WeTransfer,       
Dropbox ou Google Drive. 

5. O apresentador do “Sibilo” poderá ser qualquer um dos autores do resumo. 

6. Caso o autor possua mais de um resumo submetido, apenas um (01)            
poderá ser escolhido para as apresentações orais (SIBILOS). 

 

MODALIDADE APRESENTAÇÃO DE PÔSTER - DISCORD 

 

mailto:herpetorama@gmail.com


1. As apresentações de pôster serão apresentados através do aplicativo         
Discord (https://discord.com/). Instale, crie login e senha previamente        
à Herpetorama para que já se familiarize com a plataforma. 

2. Reiterando que todas as apresentação de resumos serão no dia          
30/09/20, cada apresentação terá horário pré-definido e informado pela         
comissão organizadora. 

3. O pôster deverá conter as informações pertinentes ao resumo         
submetido, em orientação HORIZONTAL (proporção 8:10), enviado no        
formato PDF (até 10 mega), com imagens em qualidade adequadas          
para visualização. 

4. O pôster deverá ser enviado para o e-mail herpetorama@gmail.com,         
com o assunto NOME DO APRESENTADOR_PÔSTER. 

5. O apresentador do PÔSTER poderá ser qualquer um dos autores do           
resumo. Caso o autor possua mais de um resumo submetido em seu            
nome, deverá numerá-los (p.ex. NOME DO      
APRESENTADOR_PÔSTER-1).  

 
 

CERTIFICAÇÃO  

1. O certificado referente à apresentação do resumo científico será emitido          
no nome do autor que apresentar o SIBILO ou o PÔSTER. 
 

2. Todos os autores dos resumos científicos apresentados no II         
HERPETORAMA receberão um certificado de publicação do resumo. 
 

3. Os certificados serão enviados para o e-mail informado no ato da           
inscrição na Herpetorama em até 30 dias após o término do congresso. 
 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

1. Se for verificado, em qualquer momento, o descumprimento de         
quaisquer das disposições deste Edital, a submissão do resumo e os           
atos dela decorrentes serão cancelados. 
  

2. O candidato é responsável pela absoluta exatidão e veracidade da          
documentação apresentada; 
 

3. Será indeferida a submissão de qualquer candidato que: 

https://discord.com/
mailto:herpetorama@gmail.com


a. Não apresentar toda a documentação necessária solicitada no        
presente edital no local e no prazo indicados no mesmo;  

b. Apresentar qualquer irregularidade na documentação. 
 

4. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da II         
HERPETORAMA. 


