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Edital de submissão de resumos de trabalhos científicos e envio de vídeos 
para divulgação 

 
A comissão da XV Semana Temática de Oceanografia (STO) torna aberta, no período de 25               

de setembro a 19 de outubro de 2020, a chamada para submissão de resumos para a XV STO.                  

O evento será realizado online, nos dias 09 a 13 de novembro de 2020. 

 

1. Apresentação e orientações gerais 

Contribuindo com os propósitos da XV Semana Temática de Oceanografia (STO) de            

compartilhar conhecimento e proporcionar um espaço de discussão sobre as ciências do mar,             

estudantes de graduação, pós-graduação, docentes e representantes de laboratórios de          

pesquisa poderão apresentar seus projetos de pesquisa durante o evento que será entre os dias               

9 a 13 de novembro. 

Inicialmente, deverão ser submetidos resumos no período de 25 de setembro à 19 de               

outubro de 2020 através do formulário disponível no site (sto2020.com.br). O número            

máximo de trabalhos inscritos por autor são 2 (dois), dos quais pelo menos um dos autores                

deverá ter sua inscrição deferida na XV STO. Os resumos serão avaliados pela comissão              

organizadora, e até o dia 21 de outubro, serão divulgados os trabalhos escolhidos. O              

candidato receberá a resposta pelo e-mail cadastrado no formulário de submissão. Sendo            

aprovados, os autores deverão, então, enviar um vídeo via email para           

comissaostoxv@gmail.com , de no máximo 5 minutos, até o dia 02 de novembro. Os vídeos                

ficarão disponíveis no site a partir da semana do evento. 

Os resumos e vídeos deverão ser elaborados segundo as normas abaixo apresentadas. 

 



2. Normas de submissão de resumos 

2.1 Os resumos submetidos ao Seminário devem ser redigidos em português, com número             

máximo de 3600 caracteres, incluindo os espaços (aproximadamente 550 palavras).  

2.2 Os resumos deverão ser submetidos exclusivamente pelo formulário eletrônico, através           

do site www.sto2020.com.br/submissao-de-trabalho até o dia 19 de setembro de 2020.  

2.3 Os textos serão analisados pela Comissão Organizadora da XV STO e a comunicação              

de aceite será feita por e-mail ao autor responsável. Não será realizada análise da qualidade               

do carácter científico dos trabalhos submetidos, apenas será verificado se o mesmo condiz             

com a proposta do evento. 

 

3. Normas de elaboração e envio dos vídeos 

3.1 Os participantes que tiverem os resumos selecionados deverão elaborar um vídeo            

explicativo sobre o projeto, com duração máxima de  5 minutos, em formato mp4.  

3.2 A apresentação deve conter conteúdo audiovisual, que pode ser uma apresentação de             

slides ou outro formato de preferência do autor. A aparição do autor no vídeo é opcional,                

porém um áudio explicativo do mesmo é obrigatório 

3.3 O vídeo deve ser gravado no modo paisagem (horizontal). 

3.3 O vídeo, juntamente com o título do trabalho, autores e uma breve descrição de seu                

conteúdo para divulgação (máximo de 160 palavras), deverá ser enviado para o email             

comissaostoxv@gmail.com até o dia 2 de novembro. 

 

4. Cronograma 

Abertura da chamada de resumos 25 de setembro 

Período de submissão de resumos 25 de setembro a 19 de outubro 

Prazo para comunicação quanto ao aceite do 
trabalho 

21 de outubro 

Prazo de submissão do vídeo via email 2 de novembro 

Publicação do vídeo no site do evento 9 de novembro 
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