DÚVIDAS FREQUENTES
I CONGRESSO BRASILEIRO DE HUMANISMO SOLIDÁRIO NA CIÊNCIA

1.
O apresentador deve ser o primeiro autor, obrigatoriamente?
Não. O apresentador deve ser um dos autores, realizar sua inscrição e comparecer ao
evento obrigatoriamente. Os demais autores não são obrigados a comparecer.
2.
Quantos co-autores podem participar de cada trabalho?
Não existe número máximo de co-autores, mas pedimos que seja utilizado bom-senso
para avaliar quais autores realmente participaram da elaboração do trabalho e de suas
conclusões, como é de praxe em todo trabalho acadêmico.
3.
Há dois prazos para envio de trabalhos. O resumo deve ser enviado nessas
duas datas?
Os resumos submetidos até 17/07/18, serão avaliados pela comissão científica que
selecionará os trabalhos a serem apresentados. Quem interessar poderá enviar uma
versão completa ou estendida até o dia 31/08/18. Caso aprovados os os autores terão
até o dia 15/09/18 para envio da versão final dos resumos com as correções sugeridas
pelos revisores (caso se aplique). Os trabalhos completos terão um prazo maior para
para adequação da versão final. Todos os trabalhos apresentados poderão ser
publicados nos anais do congresso.
4.
Haverá algum auxílio para hospedagem ou transporte dos participantes?
As despesas com transporte, alimentação, acomodação e inscrição serão de
responsabilidade dos próprios participantes.
5.
Todos os autores devem fazer a inscrição para receberem certificado
mesmo que apenas 1 no caso o apresentador compareça ao congresso?
Haverá dois tipos de certificados, um certificado de participação no evento, em que
constará o nome do participante presente, e outro certificado de trabalho apresentado,
em que constará o nome do trabalho e de todos os seus autores. Para um trabalho ser
apresentado ao menos um de seus autores deve estar inscrito e participar do
congresso.
6.
Para participar do Congresso deve ser feita uma inscrição por trabalho
apresentado ou uma inscrição por autor do trabalho?
Deve ser feita uma inscrição para cada pessoa que queira se fazer presente nos dias
do congresso, ou seja, a inscrição é individual. Assim, uma pessoa pode participar
mesmo sem nenhum trabalho a ser apresentado, com um trabalho a ser apresentado,

ou com mais de um trabalho apresentado. De forma similar, um trabalho pode ter um,
dois ou mais autores que pagaram as inscrição e estiveram presentes no congresso.
7.
Até quando teremos o retorno se nosso resumos foram aceitos ou não e
de que maneira isto será divulgado?
A divulgação dos trabalhos aceitos será realizada a partir do dia 16/08/18. Os autores
serão notificados pelo e-mail informado.
8.
Já submeti meu resumo. Como faço para anexar o trabalho completo?
Para envio do trabalho completo ingresse novamente na sua área de usuário e observe
o link para envio do trabalho no canto direito acima da tela.
9.
O nome dos autores deve constar no arquivo do trabalho completo?
Para a submissão inicial de trabalhos os nomes dos autores não devem aparecer no
arquivo enviado, mas para a versão final a ser publicada em anais os arquivos os
nomes dos autores devem ser inseridos.
10.
No site há um modelo para envio de trabalho completo. Existe também um
modelo para envio de resumos?
Não há um modelo específico para os resumos. Eles devem ser cadastrados no campo
específico do formulário de submissão.

Em caso de dúvida envie sua pergunta para contato@humanismonaciencia.com.br

