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1. INFORMAÇÕES GERAIS

O 4º Prêmio PreProSim/FQM foi criado com o objetivo de prestigiar e estimular
estudantes, pesquisadores e profissionais nas áreas de microbiota, prebióticos,
probióticos e simbióticos.
Os trabalhos inscritos serão avaliados pela Comissão Julgadora em duas fases:
FASE 1 – Resumo
FASE 2 – Trabalho Completo

Os critérios de avaliação podem ser observados neste regulamento.
O 4º Prêmio PreProSim/FQM oferecerá prêmios: nos valores de R$ 7.000,00 para os
primeiros colocados e R$ 2.500,00 para os segundos colocados apresentados nas
categorias: Clínico, Experimental e Tecnológica.
CATEGORIA TRABALHO CLÍNICO:
1º Lugar – R$ 7.000,00 (sete mil reais)
2 º Lugar – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
CATEGORIA TRABALHO EXPERIMENTAL
1º Lugar – R$ 7.000,00 (sete mil reais)
2 º Lugar – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
CATEGORIA TECNOLÓGICA
1º Lugar – R$ 7.000,00 (sete mil reais)
2º Lugar – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

2. REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO

A) Critérios de inclusão obrigatórios para envio de trabalho científico: os trabalhos
inscritos devem enquadrar-se em todos os critérios abaixo:


Ter sido concluído nos últimos 2 (dois) anos. Serão aceitos os trabalhos que até
o momento de sua inscrição encontrem se em processo de submissão de
publicação em revistas nacionais e internacionais ou que não tenham sido
publicados como artigo na íntegra.



O resumo encaminhado junto à ficha de inscrição deverá ser acompanhado do
termo de autorização do(s) orientador (es), e também de documento que
comprove a ligação do autor com a instituição de ensino. No caso de
profissionais – não estudantes – o termo de autorização deverá ser emitido
pelo responsável da instituição onde o trabalho foi desenvolvido e os
documentos também deverão ser enviados em formato digital para o e-mail do
Prêmio – premio@ganepao.com.br



Ter sido aprovado pelo comitê de ética da instituição e/ou pela Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), quando pertinente. Enviar
comprovante para o e-mail: premio@ganepao.com.br



Não serão aceitos projetos de pesquisa ainda não desenvolvidos, trabalhos de
revisão bibliográfica ou já publicados em revistas nacionais e internacionais.

B) Abrangência: poderão ser inscritos trabalhos científicos que se enquadrem nas
categorias e área temática descritas neste regulamento. Só poderão se
inscrever os participantes que estiveram previamente inscritos no 4º Congresso
Brasileiro de Pre, Pro e Simbióticos – PreProSim.

C) Conteúdo: os trabalhos deverão versar exclusivamente sobre Microbiota,
Prebióticos, Probióticos e Simbióticos na saúde e nas condições de doença.

D) Prazo: a data limite de submissão online da Fase 1 é 05 de abril de 2019 e da
Fase 2 é 26 de abril de 2019. Após esta data o sistema rejeitará
automaticamente a tentativa de submissão de trabalhos.
E) Fases da avaliação
Fase 1 – (eliminatória e classificatória):
Submeter resumo: contendo máximo de 3000 caracteres. O resumo deverá ser
estruturado e contemplar: título, introdução e objetivo(s), metodologia, resultados,
conclusões e unitermos escritos em língua portuguesa, espanhola ou inglesa, contendo
máximo de 3000 caracteres.
Segue recomendação de caracteres de acordo com estrutura acima:
Introdução: até 250 caracteres
Objetivo: até 250 caracteres
Metodologia: até 1000 caracteres
Resultados: até 1100 caracteres
Conclusão: até 400 caracteres
Fase 2 – (eliminatória):
Enviar trabalho completo: contendo no máximo 20 laudas (incluindo gráficos e tabelas,
quando houver e referências bibliográficas). O trabalho deverá contemplar: resumo
em português e inglês, título, introdução, objetivo, metodologia, resultados, discussão,
conclusões e referências bibliográficas (em ordem numérica de entrada no texto,
seguindo o estilo Vancouver). Apresentar no formato A4, fonte arial, tamanho 12 e
espaçamento duplo. O trabalho deverá ser enviado em formato word, máximo de 5
Mbytes em língua portuguesa.
O Upload do arquivo do seu trabalho deverá ser realizado através da sua Área de
Congressista.
Clique AQUI para efetuar login
F) Critérios de Avaliação
Fase 1:
Os resumos da Fase 1 serão avaliados de acordo com:
1. Originalidade e relevância;
2. Apresentação e clareza das informações;

3. Adequação da metodologia aos objetivos propostos;
4. Coerência e consistência entre os objetivos e as conclusões;
5. Os 12 resumos que alcançarem maior pontuação passarão para a Fase 2 e
serão avaliados pela comissão de especialistas.
6. Os resumos não aprovados serão encaminhados para apresentação na forma
de Pôster no 21º Fórum Paulista de Pesquisa em Nutrição Clínica e
Experimental (Ganepão 2019).

Fase 2:
Os trabalhos completos, na Fase 2, serão avaliados de acordo com:
1.
2.
3.
4.
5.

Originalidade e relevância;
Clareza dos objetivos;
Adequação da metodologia;
Apresentação dos resultados;
Pertinência da discussão dos resultados e conclusões em relação aos
objetivos;
6.
Coerência e consistência das conclusões, objetivos e resultados;
7.
Referências bibliográficas adequadas e atuais.
G) Classificação e Premiação
Os autores do melhor trabalho do 4º Prêmio PreProSim/FQM na categoria clínica, na
categoria experimental e na categoria tecnológica, selecionados na Fase 2 serão
comunicados por e-mail. Os três trabalhos vencedores deverão ser apresentados
oralmente na abertura do Ganepão 2019 com duração máxima de 10 minutos cada
um.
Data: 11/06/2019
Horário: 17h30min
Local: Centro de Convenções Rebouças, Grande Auditório
E segundos colocados deverão apresentar oralmente seu trabalho em sessão especial
durante o Ganepão 2019 com duração máxima de 12 minutos cada um.
Data: 12/06/2019
Horário: 14h30min
Local: Centro de Convenções Rebouças, Auditório Vermelho

Os resumos não selecionados na Fase 1 do 4º Prêmio PreProSim/FQM serão
automaticamente direcionados para apresentação na forma de Pôster no 21º Fórum
Paulista de Pesquisa em Nutrição Clínica e Experimental e seus autores comunicado
quanto a data de exposição dos pôsteres. Esses trabalhos poderão concorrer a prêmio
de pôsteres do 21º Fórum Paulista de Pesquisa em Nutrição Clínica e Experimental.
Os trabalhos não selecionados na Fase 2 do 4º Prêmio PreProSim/FQM serão
automaticamente direcionados para apresentação de Tema Livre no 21º Fórum
Paulista de Pesquisa em Nutrição Clínica e Experimental e seus autores comunicado
quanto a data da apresentação.
Certificados:
Serão entregues os certificados para os trabalhos premiados (clínico, experimental e
tecnológico) durante a cerimônia de abertura do Ganepão 2019.

H) Direitos de divulgação
Os vencedores outorgam ao Ganep, em caráter definitivo e irrevogável, o direito de
divulgar os nomes, título e resumo dos trabalhos selecionados em meios de
comunicação (material/mídia) atualmente conhecidos.
I) Considerações finais


As decisões da Comissão Julgadora são irrecorríveis. Não será informado em
qualquer tempo, as razões, motivos ou resultados que levaram à decisão da
Comissão Julgadora.



Não será de conhecimento dos membros da Comissão Julgadora a autoria e
instituição dos trabalhos julgados.



Em caso de empate em qualquer fase, o desempate ficará a critério do
Presidente da Comissão Julgadora.



Para concorrer ao 4º Prêmio PreProSim/FQM, os participantes devem seguir as
normas para a inscrição no 4º Congresso Brasileiro de Pre, Pro e Simbióticos –
PreProSim.



A participação no 4º Prêmio PreProSim/FQM pressupõe a total aceitação das
normas deste regulamento, cabendo exclusivamente à Comissão Organizadora
a alteração de qualquer item, caso seja necessária.



É vedada a participação de funcionários do Ganep bem como de investigadores
que tenham qualquer envolvimento com os membros da Comissão Julgadora.



O 4º Prêmio PreProSim/FQM conta com o apoio institucional da Farmoquímica
- FQM que não tem influência na composição científica e no regulamento dos
trabalhos.
Para dirimir eventuais dúvidas existentes em relação ao presente regulamento,
os participantes poderão acessar o site www.ganepao.com.br ou entrar em
contato pelo telefone (11) 3284-6318 das 8-17h ou e-mail
secretaria@ganepao.com.br

