
 

 
 

 
 

 
 

Regulamento ENPO 2019 
 

 
A Comissão Organizadora do primeiro Encontro Nacional de Pesquisa em Oncologia informa aos interessados em 

participar do evento como ouvintes ou apresentadores, o que se segue: 
 
1. EVENTO 
 
Com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, por meio de edital FAPDF N°2/2018, ocorrerá nos dias 

21, 22 e 23 de março de 2019, o I Encontro Nacional de Pesquisa em Oncologia (ENPO), no Centro Cultural da Associação dos 
Docentes da UnB (ADUnB). 

O encontro tem natureza acadêmica, sem fins lucrativos, e tem como principais objetivos: 
- Propiciar um ambiente multidisciplinar de intercâmbio de informações e experiências na área de pesquisa em câncer. 
- Estimular debates em temas atuais de ampla repercussão. 
- Promover atualização de temas relevantes da área de oncologia experimental. 
- Divulgar a produção científica local e nacional na área. 
- Despertar interesse nos estudantes de graduação pela academia e incentivar os esforços dos estudantes de pós-

graduação. 
 
2. AGENDA 
 

Mês Dia Agenda 

Dezembro 
12 Início de Inscrições 

13 Início da submissão de resumos 

Janeiro 03 Início do segundo lote de inscrições 

Fevereiro 

03 Início do terceiro Lote de inscrições 

15 Fim do prazo para submissão de resumos 

21 
Resultado de trabalhos selecionados para exposição de pôster e 

apresentação oral 

Março 
10 Início do lote remanescente de inscrições 

21 a 23 ENPO 2019 

 
 
3. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 
 
Para participar do evento, o interessado deverá entrar no site: www.enpo.com.br e realizar o seu cadastro e pagamento 

por meio do sistema EVEN3, que poderá ser acessado pela aba “Inscreva-se”. Poderão participar todos aqueles com interesse 
na área, sendo estes alunos de graduação, pós-graduação ou profissionais. Serão disponibilizadas 5 vagas com isenção de 
taxa de inscrição para acadêmicos que participarem do Programa de Assistência Estudantil. Para tanto, é necessário enviar 
um e-mail para “contato@spctm.com” com o assunto “Isenção de inscrição” e anexar comprovante de participação do 
programa emitido no corrente ano. O cadastramento no site não garante que sua inscrição está efetivada. A inscrição será 
confirmada em até 3 dias úteis, e caso não seja o inscrito deverá entrar com contato com a comissão organizadora. 

  
O VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO NÃO SERÁ DEVOLVIDO EM NENHUMA HIPÓTESE. 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
4. NORMAS GERAIS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 
Para submeter um trabalho, o interessado deve enviá-lo na forma de resumo (no formato PDF), por meio da área 

“Submissões” disponibilizada na página: https://www.even3.com.br. O nome do arquivo deve ser o nome completo do autor 
do trabalho. 

O participante poderá submeter trabalhos antes do pagamento. Porém, deverá estar inscrito no evento para a 
apresentação do mesmo. O período de submissão dos trabalhos é de 12 de dezembro de 2018 a 15 de fevereiro de 2019. 
Não serão aceitos, sob quaisquer condições, resumos submetidos fora do prazo estabelecido. 

As informações sobre os aceites dos trabalhos e formas de apresentações serão divulgadas no site do evento no dia 21 de 
fevereiro de 2019.  

 
4.1. CATEGORIAS E ÁREAS DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 
Os trabalhos devem contemplas uma das áreas temáticas abaixo: 
 
- Biologia do Câncer 
- Terapias e Diagnóstico 
- Estudos epidemiológicos ou socioeconômicos 
- Agentes carcinogênicos 
- Prevenção 
- Qualidade de vida e comportamento 
 
No ato da submissão, o participante pode optar por concorrer à vaga de apresentação oral. Todos os resumos submetidos 

passarão por um processo de seleção e avaliação por, no mínimo, dois avaliadores, que recomendarão o aceite ou recusa do 
mesmo. Os trabalhos, dentre os que optarem pela apresentação oral, que atenderem aos critérios da organização, serão 
selecionados pela comissão técnico-científica para o espaço “APRESENTAÇÕES FLASH” que ocorrerá no palco principal do 
evento. Todos os trabalhos aprovados, incluindo aqueles selecionados para apresentação oral, deverão ser apresentados na 
modalidade de exposição de pôsteres no momento “Café e Ciência”, no hall de entrada do evento, em data e horário 
previamente estabelecidos, como condição para concorrerem ao prêmio de melhor trabalho. 

Para as “Apresentações flash”, o tempo máximo será de 8 minutos para cada participante. Não será permitido ultrapassar 
o tempo limite, para não prejudicar a programação do evento e as demais apresentações. Será responsabilidade do autor, 
enviar a apresentação PowerPoint à Comissão Organizadora do ENPO 2019, por e-mail (contato@enpo.com.br), no formato 
*.ppt até o dia 15 de março de 2019. Na apresentação, são obrigatórios os seguintes itens: Título do trabalho, nomes dos 
autores e respectivas instituição de origem e menção às agências de fomento, quando aplicável. Recomenda-se o uso de 
gráficos, figuras e tabelas para a apresentação das informações. 

 
4.2. NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS 
 
O resumo deve ser escrito conforme modelo disponível no site do ENPO 2019 na aba “Regulamento e Modelos”. 
O participante deve fazer o download do arquivo e fazer as devidas alterações acrescentando o conteúdo do seu 

trabalho. O resumo deverá conter entre 200 e 500 palavras e ser apresentado em parágrafo único, justificado, espaçamento 
1,5 cm e fonte Times New Roman tamanho 12. Não serão aceitas abreviações, tabelas, gráficos, figuras ou notas de rodapé 
no resumo. 

O resumo deverá: 
- Ser escrito em português, inglês ou espanhol; 
- Indicar os objetivos do trabalho; 
- Descrever a metodologia utilizada; 
- Apresentar os resultados (parciais ou finais); 
- Apresentar as conclusões ou considerações finais; 
- Apresentar de três a cinco palavras-chaves  
- Conter referências. 
 
 

https://www.even3.com.br/


 

 
 

 
 
 
 
 
4.3. EXPOSIÇÃO DE PÔSTER 
 
O pôster deverá seguir o modelo disponibilizado no site do ICONN 2018 na aba “Regulamento e Modelos” e ter dimensão 

de 120 cm de altura por 90 cm de largura. A comissão disponibilizará suporte para a apresentação do pôster de cada um dos 
participantes.  

No pôster, são obrigatórios os seguintes itens: Título do trabalho, nomes dos autores e respectivas instituição de origem e 
resumo do trabalho (que pode ser o mesmo submetido ou um texto mais sucinto). Recomenda-se o uso de gráficos, figuras e 
tabelas para a apresentação das informações. 

 
4.4. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 
 
Os resumos dos trabalhos serão avaliados por uma banca examinadora composta por professores da Universidade de 

Brasília e professores convidados. Durante a avaliação dos resumos, a identidade dos autores será mantida em sigilo. A 
seguir, estão os critérios que serão observados pelo Comitê Científico na análise dos trabalhos submetidos: 

1. Clareza do conteúdo apresentado; 
2. Relevância do tema na área; 
3. Coerência entre título, objetivo e metodologia empregada; 
4. Conclusões que correspondam aos resultados; 
5. Uso de linguagem adequada; 
6. Ineditismo e impacto. 
 
5. PREMIAÇÕES 
 
Todos os trabalhos inscritos concorrerão os seguintes prêmios: 
 
- Melhor trabalho do evento 
Destinado ao participante melhor avaliado durante a exposição dos pôsteres. Os três melhores trabalhos serão 

premiados. Além dos certificados, o autor dos trabalhos que ficarem em segundo e terceiro lugar receberão um brinde da 
comissão organizadora, e o primeiro colocado receberá como prêmio um auxílio no valor de R$ 2000,00 (dois mil reais) para 
participação em um evento científico de sua escolha. 

Para usufruir do prêmio, o ganhador precisará informar o evento do qual deseja participar no prazo de dois meses a 
contar do contato que será feito pela comissão organizadora. O recurso será depositado na conta do ganhador mediante 
apresentação de comprovante de inscrição no evento pretendido. 

 
-Melhor trabalho por área temática 
As avaliações das apresentações dos pôsteres também servirão para indicar o trabalho de maior destaque em cada uma 

das áreas temáticas, e cada um deles receberá o certificado de premiação durante a cerimônia de encerramento do evento. 
 
- Melhor apresentação oral 
Uma banca avaliadora à parte fara a avaliação das Apresentações flash e indicará o trabalho de maior destaque, cujo 

autor receberá o respectivo certificado durante a cerimônia de encerramento.   
 
 
6. CERTIFICAÇÕES 
 
Todos os participantes receberão certificado de participação, de apresentação de trabalho (quando for o caso), além de 

cópia dos Anais do evento. 
 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
A Coordenação Geral e a Comissão Organizadora do ENPO 2019 reservam-se no direito de resolver decidir sobre 

situações não previstas no presente documento. 


