Orientações para a Submissão de Resumos
Muito obrigado por seu interesse em enviar um resumo para o XVIII Congresso Latino-Americano da
AOCS e Exposição sobre Gorduras, Óleos e Lipídios.

PRAZOS E CALENDÁRIO DE SUBMISSÃO
Devido ao volume de submissões, as revisões dos resumos e notificações seguirão o cronograma abaixo.
28 de fevereiro de 2019

Prazo final de envio
NOTA: As inscrições de pôsteres voluntários serão aceitas até
1º de setembro.

28 de fevereiro de 2019

Prazo para envio de palestrante convidado

4 de março de 2019

Início da revisão e da seleção dos resumos

15 de abril de 2019

Início da notificação dos autores aceitos

1 de agosto de 2019

Todos os apresentadores devem se inscrever para constarem
A final
i denvio
C de pôsteres
Prazo

1 de setembro de 2019
15 de setembro de 2019

Apresentadores orais e de pôsteres devem se inscrever no
Congresso para evitar o cancelamento da apresentação.

ORIENTAÇÕES PARA A SUBMISSÃO DE RESUMOS
Área de interesse
Autores voluntários – Identifique a área de interesse que melhor corresponde ao seu conteúdo.
Palestrantes convidados – Selecione o tema principal correto e identifique o coordenador da sessão
para garantir que sua palestra seja programada na sessão correta.
Autor(es)
Forneça as seguintes informações para cada autor:
Nome completo – nome e sobrenome
Organização / Filiação
País
Endereço de e-mail VÁLIDO de cada autor

Título e Texto do Resumo
Título Identifique claramente o enfoque do resumo em 15 palavras ou menos.
Texto do resumo: 250 palavras ou menos
Preferência do resumo Oral ou Pôster | Os presidentes de sessão podem sugerir alteração do tipo
de apresentação.
Idioma do resumo: Envie em inglês, espanhol ou português. Os resumos não serão traduzidos;
serão divulgados no(s) idioma(s) em que foram enviados.
Estrutura do resumo:
 Objetivo / Hipótese
 Métodos utilizados
 Resultados
 Conclusões
Idioma: Sua palestra ou pôster será apresentado em inglês, espanhol ou
português?
Apresentação opcional: Para trabalhos voluntários , há opção de converter para pôster, se não for
selecionado para palestra. Os revisores não verão a pergunta ou sua
resposta.
Não inclua:
 Imagens
 Tabelas
 Conteúdo comercial (isto é, nomes comerciais ou produtos com
marca registrada)
Conteúdo: Os resumos E as apresentações devem ser de natureza educacional e não
podem ser usados para promover produtos / serviços.
Antes de você pressionar o Revise cuidadosamente sua apresentação e verifique se não há erros.
botão enviar: Os resumos serão distribuídos segundo a ordem de envio.
Confirmação por e-mail: Você receberá uma confirmação automática por e-mail quando o resumo
for enviado.
Se o seu resumo não estiver de acordo com esses requisitos, será solicitado que você ajuste o texto antes
que seja tomada a decisão final pelos presidentes da sessão.

REVISÃO DOS RESUMOS
Resumos recebidos até 28 de fevereiro de 2019 serão enviados para os presidentes das sessões para
revisão em 4 de março de 2019.
Os resumos serão avaliados individualmente de acordo com os seguintes critérios:
• Relevância para o tema da sessão
• Criatividade e originalidade do conteúdo
• Mensagem, soluções e melhores práticas concretas
Os Presidentes de Sessão reservam-se o direito de recusar uma apresentação com base nos seguintes
critérios, entre outros:
• Ausência de conteúdo ou mérito científico
• Conteúdo comercial (isto é, nomes comerciais, produtos com marca registrada, etc.)
• Tema não alinhado ao enfoque de uma sessão

TAXAS DE INSCRIÇÃO E DESPESAS DE VIAGEM
Quando o resumo for aceito, o autor apresentador deve comparecer à reunião para apresentá-lo,
inscrever-se no Congresso e pagar a taxa de inscrição. Cada apresentador também será responsável por
suas próprias despesas de viagem e acomodação, a menos que receba uma confirmação por escrito de
auxílio financeiro pelo Presidente da Sessão que fizer o convite.

1 de agosto de 2019 - Todos os apresentadores devem se inscrever para ser incluídos nos Anais do
Congresso.
15 de setembro de 2019 - Os apresentadores orais e de pôsteres devem se inscrever no Congresso para
evitar o cancelamento de sua apresentação.

AUTORIZAÇÃO
IMPORTANTE: Consulte a seção atualizada de Autorizações no sistema de gestão de resumos.
Como uma organização científica internacional, a AOCS fornece informações atualizadas e recentes e
divulga resultados de pesquisas em óleos, gorduras, lipídios, proteínas, surfactantes e materiais
relacionados através de suas reuniões, publicações e presença na internet.
A fim de ampliar a disseminação do conhecimento científico, a AOCS grava e faz transmissões ao vivo de
algumas apresentações e sessões durante suas reuniões. Essas gravações e transmissões ao vivo também
permite que os cientistas que não podem comparecer às reuniões possam interagir com a comunidade
científica e que os apresentadores divulguem seu trabalho para um público maior. Além disso, a AOCS
arquiva apresentações na AOCS Premium Content Library, um benefício dos membros da AOCS que
permite acesso a um corpus de conhecimento científico.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Ao enviar este resumo, você declara e garante que, de acordo com o seu conhecimento:
(a) o conteúdo do resumo e da apresentação é preciso;
(b) o resumo e a apresentação não violam direitos autorais, de propriedade intelectual, confidencialidade
ou direitos pessoais de terceiros;
(c) a apresentação será de natureza educacional, não promoverá nenhum produto ou serviço e não
conterá declarações falsas ou enganosas sobre quaisquer produtos ou serviços, nem incluirá materiais
difamatórios, caluniosos ou ilegais; e
(d) você está autorizado a fazer essas declarações e a concordar com os termos das Orientações de
Submissão de Resumos da AOCS em nome de sua empresa ou instituição.
A American Oil Chemists’ Society, seus executivos, diretores, funcionários, agentes e representantes estão
isentos de todas e quaisquer reclamações, ações, perdas, demandas, custos, honorários advocatícios
razoáveis e outras despesas decorrentes de a imprecisão ou violação de qualquer das declarações e
garantias mencionadas acima.

