
 

REGULAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS: 

FORMAS ORAL E E-POSTER 

 

A presente norma regulamenta os procedimentos, regras e critérios para inscrição, seleção, apresentação e 
avaliação de trabalhos científicos na forma oral e e-poster no 32º Congresso Brasileiro de Cosmetologia, a 
realizar-se no período de 2 a 4 de junho de 2020 no Auditório do São Paulo Expo, em São Paulo. 

Artigo 1 – Formas de apresentação 
 
Os trabalhos científicos submetidos ao Congresso podem ser apresentados na forma oral ou e-poster.  
 
Os autores que submeterão seus trabalhos para o Congresso deverão expressar sua preferência quanto a estes 
dois tipos de apresentação, porém cabe à Comissão Científica qualificar em qual modalidade os trabalhos serão 
apresentados, mediante critérios estabelecidos pela referida Comissão (vide Artigo 4) 
 
Até o dia 10 de fevereiro de 2020 os autores deverão formalizar seu interesse em apresentar o seu trabalho por 
meio do preenchimento do Formulário de Submissão de Trabalho, disponível no site do congresso 
(www.congressodecosmetologia.com.br) a partir de dezembro de 2019. É obrigatório incluir o anexo do 
Trabalho Completo em formato .PDF no Formulário.  

1.1 No item COAUTORES do Formulário, informar TODOS os nomes, incluindo o do autor, atentando-
se para a ordem de autoria e coautoria, pois esta será utilizada posteriormente para a emissão do 
certificado. 

1.2 Somente serão aceitos trabalhos escritos em português. 

 
Artigo 2 – Comissão Científica  
 
A Comissão Científica é constituída por membros da Associação Brasileira de Cosmetologia que possuem 
experiências profissionais amplas, diferentes e complementares na academia e na indústria, estando apta para 
avaliação de trabalhos científicos. É composta por, no mínimo, 5 membros, sendo em número ímpar de 
profissionais para eventual “desempate” nas opiniões. 
 
 
Artigo 3 – Instruções para a confecção dos trabalhos 
  
Os trabalhos deverão observar e cumprir as instruções abaixo: 
 

- Forma gráfica: 
Digitar o texto do trabalho na íntegra no programa Word, em um arquivo com extensão .DOC, com 
fonte Arial (corpo 10), espaço entre linhas simples, margens esquerda e superior de 3,0 cm e margens 
direita e inferior de 2,0 cm; título (corpo 12) em maiúscula e negrito; abaixo do título adicionar os nomes 
dos autores (nome e sobrenome, Arial, corpo 10), relacionando a Instituição a que cada autor está afiliado. 
Indicar o autor para correspondência com o respectivo endereço eletrônico. Deve-se pular uma linha entre 
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as informações do título/autores e o corpo do texto. Todo o conteúdo do texto deverá ter o formato 
inteiramente justificado (esquerda e direita). O trabalho na íntegra deverá conter no máximo 15 (quinze) 
páginas, sendo o resumo limitado a no máximo 1 (uma) página. 
 
- Conteúdo: 
É obrigatório que o trabalho na íntegra contenha título, resumo, introdução, objetivos, materiais e 
métodos, resultados e discussão*, conclusões e referências (eletrônicas e bibliográficas).  
*Os autores deverão apresentar os resultados e discussão em um único subtítulo do trabalho. 

 
A escolha de assunto/ingrediente estudado que não tenha aplicabilidade na área cosmética ocasionará 
na sua desclassificação pela Comissão Científica e não concorrência aos prêmios. 
 
O anexo 1 traz um exemplo de trabalho publicado em perfeito atendimento às normas desse 
regulamento. 

 
 
Artigo 4 - Critérios de aceitação e seleção dos trabalhos, sua qualificação como Apresentação Oral ou E-
poster e publicação nos Anais do Congresso e na Revista Cosmetics & Toiletries 
 
Até o dia 9 de março de 2020, a Comissão Científica avaliará o conteúdo dos trabalhos e divulgará, via e-mail 
e também no site do evento, a lista de trabalhos selecionados e aprovados, tanto para apresentação ORAL como 
E-POSTER.  
 

4.1 O critério de seleção levará em consideração o trabalho na íntegra com ênfase aos conteúdos que 
melhor atendam às Áreas Temáticas* do congresso.  
 
4.2 Como as vagas são limitadas para apresentação ORAL, os trabalhos receberão uma pontuação para 
os quesitos (i) adequação as áreas temáticas, (ii) ineditismo, (iii) uso da metodologia científica, (iv) 
formatação e (v) ortografia. Essa pontuação permitirá selecionar os trabalhos para apresentação ORAL.  
 
4.3 O texto deverá ser exclusivo e original, e não poderá ter sido publicado anteriormente à realização 
deste Congresso.  
 
4.4 O conteúdo do trabalho não poderá caracterizar-se como apresentação de finalidade promocional 
ou comercial de ingredientes e/ou produtos. 
 
4.5 Não será permitida a divulgação de nomes comerciais, tanto no trabalho escrito quanto na 
apresentação oral, porém, poderão ser feitas menções de agradecimentos às empresas que 
comercializam as matérias-primas, produtos e/ou equipamentos contidos no trabalho. 
 
4.6 Caso o autor não receba via e-mail o status do seu trabalho, deverá verificar no site se o seu trabalho 
está listado como aprovado.  Caso seu trabalho não tenha sido selecionado, o autor deverá entrar em 
contato com a Comissão pelo e-mail eventos@abc-cosmetologia.org.br para maiores informações, se 
desejar. 

 

4.7 Somente serão publicados nos Anais do Congresso (trabalho completo) e na Revista Cosmetics & 
Toiletries (somente resumo), os trabalhos que cumprirem o prazo estabelecido no Artigo 1, que estiverem 



 
de acordo com as instruções e normas estabelecidas nos Artigos 3 e 4 e que tiverem realizado o 
pagamento da taxa que menciona o Artigo 7. Os autores deverão autorizar a publicação por meio do 
Formulário de Submissão de Trabalho. 

 
 
Artigo 5 – Áreas temáticas do Congresso Brasileiro de Cosmetologia de 2020 
 
Silver Economy e comportamento do consumidor 
Pesquisas e trabalhos que abordem as necessidades cosméticas do ser humano em suas diferentes fases da 
vida, ativos funcionais, metodologias analíticas, abordagens "holísticas" e funcionais para a beleza em todas as 
idades, silver economy, maquiagem para todas as idades, o aumento da expectativa de vida do brasileiro e do 
mundo, as características, formas e hábitos de consumo em cada idade e grupos de referências, o consumidor 
sensorial, o marketing sensorial, a ciência do estudo do consumidor, novas experiências de consumo, os 
gêneros, o marketing digital e os nativos digitais, as indie brands, empreendedorismo, etc. 
 
Green Beauty e sustentabilidade 
 
Social progress, logística reversa, análise do ciclo de vida, conceito recente de Green Beauty, Green Cosmetics, 
Green Chemistry, o consumidor green, energias e processos alternativos verdes, economia circular, embalagens 
sustentáveis, etc. 
 
What´s new, microbioma da pele humana, devices, biomimetismo 
 
Pesquisas relacionadas ao microbioma da pele humana, fatores que o afetam e produtos que o restaram, 
metodologias para sua avaliação, proteção contra poluição, cosméticos multifuncionais, novos ativos e 
tecnologias, uso de equipamentos domésticos (devices) para melhoria da eficácia de produtos, novos formatos, 
biomimetismo, avanços na Dermatologia, Genética, Aromaterapia, esportes, alimentação, mundo digital que 
influenciam no consumo e na melhoria dos resultados dos cosméticos. 
 
 

Artigo 5 – Apresentação Oral 

 

5.1 Formato 

 

No auditório da apresentação oral estarão instalados os equipamentos necessários para realizar a 

apresentação em Power Point. É necessário chegar 60 minutos antes da sua apresentação para testá-

la no mídia desk.  

 
Os trabalhos selecionados para exposição deverão ser enviados em formato Power Point 
editável e .PDF pelo Formulário de submissão de trabalhos até o dia 27 de abril de 2020.  
A Comissão Organizadora enviará para o e-mail do apresentador do trabalho selecionado o horário de 

apresentação até o dia 11 de maio de 2020. 

Por conta de eventuais problemas de projeção, causados por dificuldades técnicas e/ou compatibilidade 

de programas, além de eventuais alterações que possam ocasionar a desclassificação do trabalho, a 

Comissão Organizadora e a Associação Brasileira de Cosmetologia recomendam que os 



 
apresentadores realizem testes prévios para garantir a perfeita visibilidade da apresentação. Nesse 

sentido, é importante testar a compatibilidade das cores, das fontes, dos fundos das imagens, nitidez 

das imagens, tamanho das fontes, links de vídeos, etc.  

 

A ABC poderá disponibilizar um template para a apresentação oral, caso desejado, visando facilitar a 

sua confecção e prevenir problemas diversos relacionados anteriormente. Também será disponibilizado 

um help desk para conferir as apresentações antes do congresso e orientar quanto a eventuais 

correções. 

 

5.2 Apresentação 

 

Cada trabalho selecionado (em um total de 9) para a modalidade Apresentação Oral terá o tempo de 20 

minutos para a apresentação. O trabalho poderá ser desclassificado pelo não cumprimento do tempo de 

apresentação. Após o término da apresentação, a banca examinadora poderá fazer questionamentos 

ao autor/apresentador, visando sanar eventuais dúvidas para mais bem avaliar o trabalho. A qualidade 

das respostas se constituirá de critério adicional para composição da nota final.  

A apresentação oral deverá ser realizada em português. 

Cabe ao(s) autor (es) a responsabilidade pela confecção do material audiovisual necessário à 

apresentação.  

Data e horário da apresentação dos trabalhos serão estabelecidos pela Comissão Científica, entretanto, 

poderão ser alterados para atender eventuais conveniências da grade horária. Ambos os casos serão 

comunicados ao autor responsável com a devida antecedência.  

A não apresentação do trabalho ocasionará a sua desclassificação pela Comissão Científica e não 

concorrência aos prêmios. 

 

Artigo 6 – Apresentação e-poster 

 

6.1 Formato 

 

No estante da Associação Brasileira de Cosmetologia estarão instalados os equipamentos necessários 

para realizar a apresentação.  

 
Os trabalhos selecionados para exposição deverão ser enviados em formato Power Point 
editável pelo formulário de submissão de trabalhos até o dia 27 de abril de 2020.  
A Comissão Organizadora enviará para o e-mail do apresentador do trabalho selecionado o horário de 

apresentação até o dia 11 de maio de 2020. 

 

A ABC disponibilizará em 30 de março de 2020 um template para apresentação do e-poster, visando 

facilitar a sua confecção e prevenir problemas diversos. No dia da sua apresentação também será 

disponibilizado um help desk para conferir as apresentações antes do congresso e orientar quanto a 

eventuais correções. 



 
 

6.2 Apresentação 
 
Cada trabalho selecionado para a modalidade Apresentação e-poster terá o tempo de 10 minutos para 
a apresentação. O trabalho poderá ser desclassificado pelo não cumprimento do tempo de 
apresentação. Após o término da apresentação, a banca examinadora poderá fazer questionamentos 
ao autor/apresentador, visando sanar eventuais dúvidas para mais bem avaliar o trabalho. A qualidade 
das respostas se constituirá de critério adicional para composição da nota final.  
A apresentação deverá ser realizada em português. 
Data e horário da apresentação dos trabalhos serão estabelecidos pela Comissão Científica, entretanto, 
poderão ser alterados para atender eventuais conveniências da grade horária. Ambos os casos serão 
comunicados ao autor responsável com a devida antecedência.  
A não apresentação do trabalho ocasionará a sua desclassificação pela Comissão Científica e não 
concorrência aos prêmios. 
 

 
Artigo 7 – Pagamentos e taxas 
 
Todo trabalho selecionado deverá pagar uma taxa de apresentação no valor de: 

• Para apresentação Oral: R$ 530,00; 

• Para apresentação E-poster: R$ 330,00. 
 7.1 Esta taxa deverá ser paga pelo autor principal ou apresentador e lhe concede a inscrição para o 
Congresso na qualidade de Congressista participante. A taxa permite a apresentação de até 1 (um) 
trabalho no formato escolhido por apresentador. Caso o mesmo autor/apresentador tenha mais de 1 (um) 
trabalho aprovado deverá ser paga uma nova taxa de apresentação. 
7.2 Os trabalhos selecionados que não pagarem a taxa de apresentação serão desclassificados. 
7.3 O Certificado contendo o nome do trabalho, do autor e coautores, será fornecido somente para os 
trabalhos em situação regular. 
7.4 Até 16 de março de 2020 o autor principal deverá: 

• Caso o autor principal não possa participar do evento, poderá indicar previamente e formalmente um 
dos coautores como seu representante para ser considerado congressista participante em seu lugar. 

• Formalizar o pedido de quaisquer alterações necessárias; 

• Providenciar o pagamento da taxa de apresentação do trabalho selecionado pelos meios 
disponibilizados pela Associação Brasileira de Cosmetologia. 

 
DATAS IMPORTANTES 

 

  

Dez/ 2019 Disponibilização do Formulário de Submissão de Trabalho no site do congresso 
(www.congressodecosmetologia.com.br) 

13/Dezembro/2019 Prazo final para submissão do Resumo 
Preenchimento e envio do Formulário de Submissão de Trabalho 

10/fevereiro/2020 Prazo final para submissão do Trabalho Completo 
Preenchimento e envio do Formulário de Submissão de Trabalho 

09/março/2020 Comunicado aos Autores da Aprovação do Trabalho 

16/março/2020  Prazo para Inscrição do Autor ou Apresentador 
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Prazo para pagamento da taxa de apresentação 

Prazo para quaisquer alterações necessárias no trabalho 

30/março/2020 Disponibilização do template para apresentação de e-poster 

27/abril/2020 Prazo final para envio da apresentação em formato .PPT para modalidade oral e e-
poster 

11/maio/2020 Divulgação de datas e horários da apresentação oral e e-poster  

2 a 4/junho/2020 Data do Congresso Brasileiro de Cosmetologia 

 
 
 

PRÊMIOS OUTORGADOS PELA NÜRNBERG MESSE BRASIL 
 

Primeiro Lugar 
R$ 5.000,00 + 3 cursos ABC a escolha do ganhador** 

 
Segundo Lugar 

R$ 3.000,00 + 2 cursos ABC a escolha do ganhador** 
 

Terceiro Lugar 
R$ 2.000,00 + 1 curso ABC a escolha do ganhador** 

 
Prêmio para Melhor Trabalho 

(Oral ou E-pôster)  
na Categoria Matéria Prima Oriunda de Bioma Brasileiro 

R$ 1.500 + 1 curso ABC a escolha do ganhador** 
 
 

 

PRÊMIOS OUTORGADOS PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COSMETOLOGIA* 

Primeiro Lugar 

R$ 3.500,00 + 3 cursos ABC a escolha do ganhador** 

Segundo Lugar 

R$ 2.000,00 + 2 cursos ABC a escolha do ganhador** 

Terceiro Lugar 

R$ 1.500,00 + 1 curso ABC a escolha do ganhador** 

Quarto Lugar 

menção honrosa 



 
Quinto Lugar  

menção honrosa 

 

 
*Eventualmente os prêmios poderão ser patrocinados por outras empresas. 

** Fica o ganhador ciente de que a inscrição é individual, pessoal e intransferível e terá validade somente para os Cursos ABC 
oferecidos durante o 2º semestre de 2020, exceto cursos organizados em parceria com outras instituições. A ABC não reservará vagas 
e a inscrição para cada curso do interesse do ganhador deverá ser realizada através do site da ABC- Associação Brasileira de 
Cosmetologia seguindo as normas e disponibilidade de vagas para cada curso.   A ABC se reserva o direito de alterar o local, a data e 
o horário das aulas, assim como de cancelar o curso, caso o quórum mínimo de alunos não seja atingido. As desistências deverão ser 
formalizadas por escrito para a ABC em até 48h (quarenta e oito horas) antes do início do curso. A inscrição concedida cessará qualquer 
obrigação de pagamento pelo ganhador, salvo materiais extras que sejam solicitados pelo curso escolhido. Para ser aprovado no curso 
e ter direito ao certificado o aluno deverá frequentar no mínimo 75% da carga horária do curso. Não haverá reposição de aula caso o 
aluno falte.  


