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EDITAL DE SUBMISSÃO DE 
TRABALHOS e ARTIGOS CIENTÍFICOS 

Em um momento de grandes desafios,  adaptação 
às novas real idades que surgem e responsabil idade 
com o coletivo,  a  Comissão entende a necessidade 
de adequação dos formatos de apresentação dos 
trabalhos científ icos,  cuja impor tância justi f ica sua 
a continuidade em tempos que pedem cada vez 
mais conhecimento e tecnologia.  Assim, sugerimos 
aos pesquisadores a mesma motivação ao se 
adequarem às formas vir tuais  de apresentação.

A Comissão Científ ica do I  BEER SUMMIT 2020, 
torna público o presente Edital  de Nº 01/2020,  que 
dispõe sobre a seleção de trabalhos científ icos 
para apresentação no congresso supracitado,  que 
ocorrerá no período de 4 a 13 de DEZEMBRO de 
2020.
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DA SUBMISSÃO

a)  O prazo para submissão do resumo dos trabalhos se encerra às 23h59min 
do dia 20  de NOVEMBRO de 2020. As modalidades de participação no BEER 
SUMMIT 2020 sâo as seguintes: 

i .  submissão de resumo (apenas)
ii .  submissão de trabalho ou artigo científico completo
iii apresentação de pôster
iv. apresentação oral

Todas as modalidades de participação devem enviar o resumo, de acordo 
com as normas contidas no presente edital para participarem do BEER SUMMIT, 
até a data que consta no presente edital. Os resumos (das modalidades 
i ,  i i i  e iv) e os trabalhos/artigos científicos completos (modalidade ii) 
aprovados serão publicados em anais (proceedings) do I BEER SUMMIT (ver 
mais informações em DA CERTIFICAÇÃO). 

b) O envio dos resumos será integrado à participação no I BEER SUMMIT 
SOMENTE MEDIANTE INSCRIÇÃO DO CONGRESSO REALIZADA E PAGAMENTO da 
taxa de inscrição. Todos os autores deverão obrigatoriamente estar inscritos 
no evento no pacote completo (que inclui as quatro trilhas). 

c) Todos os trabalhos das quatro modalidades (i ,  i i ,  i i i ,  iv, descritas no item a) 
deverão ser enviados por meio de formulário específico que estará disponível 
dentro da plataforma do aluno inscrito no site oficial do evento www.beersummit.
com.br. 

d) Os resumos enviados serão avaliados e classificados como aceito ou não 
aceito.

e) O autor receberá o parecer com a avaliação final do resumo por e-mail até 
o dia 25 de NOVEMBRO de 2020.  

f) Cada resumo deverá ser submetido uma única vez e após o envio do trabalho 
o autor receberá, obrigatoriamente, um e-mail de “Confirmação da Submissão”. 
Caso não receba o e-mail automático no mesmo dia confirmando o envio, o 
resumo não foi enviado corretamente. Nesse caso, entre em contato pelo e-mail 
beersummit@scienceofbeer.com.br informando o ocorrido (o que poderá ser 
feito até a data limite para submissão dos resumos).

g) Cada participante poderá submeter até TRÊS (03) resumos como autor.
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2.1. O resumo deverá ser categorizado de acordo com uma das áreas 
temáticas abaixo:

a. Sommelieria de Cervejas
b. Matérias Primas do Processo Cervejeiro
c. Processos Biotecnológicos 
d. Processos de fabricação, envase e acabamento
e. Envelhecimento e Shelf-life de Cervejas
f. Ciências Sensoriais 
g. Psicologia Cognitiva de Consumo
h. Engenharias Aplicadas ao Processo e Tecnologia Cervejeira
i. Mercado e Marketing no Setor Cervejeiro
j.  Bebidas Alcoólicas
k.Temas transversais: Os trabalhos inscritos nesta área são todos aqueles 

SOBRE O RESUMO E AS ÁREAS TEMÁTICAS 

h) A lista final de trabalhos aprovados (classificados como aceito) nas 
modalidades i ,  i i ,  i i i  e iv, contando inclusive as datas e horários de 
apresentação para cada tipo de modalidade, será divulgada no dia 25 de 
NOVEMBRO DE 2020 no site oficial do evento www.beersummit.com.br. Após 
publicação da lista não será permitida a edição dos resumos aprovados. 
Também será proibida a adição ou retirada de nomes de autores do trabalho.

i) Todas as modalidades (i ,  i i ,  i i i ,  iv) deverão ser APRESENTADAS DURANTE 
OS DIAS DE CONGRESSO ( no formato online), cada uma em seu formato 
proposto para que a participação seja validada. A data e horário da 
apresentação do trabalho de forma online e digital será enviado por e-mail 
após a confirmação de aprovação do trabalho. 

j) Os trabalhos ou artigos científicos completos poderão ser enviados 
para a Comissão Científica do BEER SUMMIT até as 23h59min do dia 03 DE 
DEZEMBRO DE 2020. Após essa data não serão mais aceitos os trabalhos 
completos.

k) Os pôsteres poderão ser enviados para a Comissão Científica do BEER 
SUMMIT até as 23h59min do dia 03 DE DEZEMBRO DE 2020. Após essa data 
não serão mais aceitos os pôsteres.

l) O número de trabalhos aprovados será definido de acordo com os critérios 
da Comissão Científica e segundo a adequação ao tempo e aos espaços 
disponíveis para a realização do congresso no formato virtual.
m) Os idiomas aceitos para submissão do trabalho serão exclusivamente: 
português brasileiro, inglês americano, inglês britânico ou espanhol.
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que não se encaixam no perfil das demais áreas temáticas, mas que tenham 
provocado a reflexão/discussão acerca da temática geral do congresso.  
Os resumos devem ser APRESENTADOS durante o evento, na plataforma que 
será disponibilizada dentro do site oficial do evento, www.beersummit.com.br.
Caso os autores submetam, também, trabalhos ou artigos científicos completos, 
pôsteres ou façam apresentação oral, as áreas temáticas escolhidas para o 
resumo serão automaticamente as mesmas aplicadas aos resumos submetidos.

2.2. FORMATO DO RESUMO

a) O texto deverá ser redigido em português, inglês ou espanhol, respeitando 
a nomenclatura técnico-científica.

b) Os resumos enviados deverão conter de 250 a 500 palavras (não incluídos 
o título, os nomes dos autores, as afiliações, área temática, modalidade de 
apresentação, e-mail,  categoria e nem as palavras-chave; somente o corpo do 
texto).

c) Os resumos devem ser digitados em formulário específico, que estará 
disponível dentro da plataforma do aluno inscrito no site oficial do evento, 
www.beersummit.com.br.

d) O TÍTULO do trabalho deve ser centralizado, em negrito e letras maiúsculas 
(exceto os nomes científicos), podendo estender-se por até duas linhas.

e)  Após o título, deverão aparecer os nomes completos dos autores, separados 
por ponto e vírgula. A ordem de envio dos nomes dos autores será a mesma 
emitida no certificado. Os nomes deverão ser numerados e logo abaixo deverão 
estar as instituições às quais pertencem. (OBS: Caso não possua vínculo 
institucional ignorar o preenchimento).

f)  Logo abaixo das afiliações deverão vir alinhados à esquerda: a área temática, 
a modalidade de apresentação, o e-mail do autor.

g) O corpo do resumo deverá ser conciso, digitado de forma contínua, sem 
parágrafos e devem conter os seguintes tópicos: Introdução, Objetivo, Métodos, 
Resultados e Discussões, Conclusão.

h) Após o resumo, deverão ser incluídas no máximo de CINCO (5) palavras-
chave, separadas por ponto e vírgula.

i) Não inclua gráficos, figuras e nem citações bibliográficas no resumo. Para 
a análise e seleção dos trabalhos, somente será considerada a parte textual 
do resumo. Agências financiadoras ou apoiadoras do trabalho, caso existam, 
não devem ser referidas no resumo; essas, entretanto, podem ser referidas no 
momento da apresentação do trabalho. O uso de abreviaturas será restrito 
àquelas já identificadas anteriormente por extenso no texto do resumo.



3.1. Para os autores que desejarem publicar o artigo completo, além da 
submissão prévia do resumo, a versão final com o artigo completo deverá 
ser submetida até a data prevista no presente edital. Serão desclassificados 
os trabalhos que não obedecerem ao formato de um artigo científico, não 
respeitando a gramática do idioma ou os critérios estabelecidos na presente 
seção do edital.  

3.2. A comissão científica do evento será responsável pela avaliação dos 
trabalhos, de acordo com os seguintes critérios:

a)  Título: Adequação ao conteúdo do resumo.
b)  Introdução: Qualidade e adequação ao objetivo do trabalho.
c)  Objetivo: Clareza, pertinência e consecução. 
d)  Métodos: Adequação e qualidade.
e)  Resultados e Discussão: Clareza, consistência, análise dos dados e alcance 
aos objetivos. 
f)  Conclusão: Coerência em função dos objetivos e resultados.
g)  Originalidade do trabalho.
h)  Relevância: Inovação e contribuição para área de conhecimento.
i)  Qualidade da redação: Ortografia e gramática.
j)  Organização do texto: Clareza e objetividade.
k) Referências bibliográficas: uso necessário ao longo do texto, publicações 
recentes.

3.3. Os artigos científicos devem ser editados em fonte Arial tamanho 
12, espaçamento (1,5),  com as margens justificadas em 2 cm e em página 
configurada em formato A4 em formato .docx (formato padrão de salvamento 
pelo software Microsoft Word 2013 ou mais recente). O limite é de 20 (vinte) 
páginas por artigo, incluindo a lista de referências.

3.4. O trabalho completo (artigo científico) deverá ser anexado em local que 
estará disponível dentro da plataforma do aluno inscrito no site oficial do 

NORMAS PARA A CONFECÇÃO 
DOS ARTIGOS COMPLETOS

j )   A qualidade do texto (gramática, sintaxe e coesão textual) e as informações 
contidas no resumo são de inteira responsabilidade do autor.

k) A responsabilidade de submissão dos trabalhos científicos ao Comitê de 
Ética cabe exclusivamente aos autores dos resumos. A comissão científica 
fica isenta de qualquer intercorrência relacionada a esse processo.

3.3.



4.1. PÔSTER SIMPLES em formato digital 

a) O horário da exposição será informado após a divulgação dos trabalhos 
aprovados.

b) O apresentador do pôster deverá permanecer online durante o período 
determinado para responder a dúvidas e questionamentos dos congressistas. 
Durante este período será feita a conferência para a emissão do certificado.

c) O apresentador do pôster obrigatoriamente deverá estar inscrito no congresso 
e poderá ser o autor ou um dos coautores do trabalho.

d) O apresentador deverá estar online no horário da exposição com pelo menos 
10 minutos de antecedência, para sanar eventuais problemas de conexão e não 
atrasar o andamento geral da programação.

e) O título deverá ser exatamente o mesmo utilizado no resumo e ser escrito 
em letras maiúsculas. Abaixo do título e com letras menores devem vir os 
nomes dos autores, das instituições envolvidas, da cidade e do estado.

f) O corpo do trabalho deverá conter os mesmos tópicos utilizados no processo 
de submissão. Estas marcas devem estar legíveis e destacadas. Exemplo: 
“INTRODUÇÃO:” e “OBJETIVO:”;

g) O pôster deverá apresentar clareza e poderá ser ilustrado com: figuras, 
fotos, tabelas ou com outros recursos gráficos possíveis.

h) O pôster deverá ser anexado em local que estará disponível dentro da 
plataforma do aluno inscrito no site oficial do evento, www.beersummit.com.br 
até a data prevista no presente edital.

NORMAS PARA 
AS APRESENTAÇÕES DE PÔSTERES 
E APRESENTAÇÕES ORAIS

4.4.

evento, www.beersummit.com.br, até a data prevista no presente edital.

3.5. Os trabalhos aprovados serão divulgados através do site oficial do 
congresso, www.beersummit.com.br, com a data e horário de apresentação.

3.6. Todos os resumos que forem devidamente aprovados e apresentados serão 
publicados nos anais do evento em formato de revista digital. O trabalho 
completo devidamente apresentado também será publicado nos anais, numa 



i)  Os pôsteres devidamente apresentados serão reunidos em um arquivo digital 
e serão publicados no site oficial do evento, www.beersummit.com.br.

4.2.   APRESENTAÇÃO ORAL

O julgamento da apresentação dos trabalhos na modalidade Comunicação Oral 
é de inteira responsabilidade da Comissão Científica, segundo os critérios 
abaixo:

a)  Postura/Comportamento durante a apresentação.
b)  Objetividade e domínio na apresentação dos resultados. 
c)  Uso adequado do tempo.
d)  Capacidade de expressão oral.
e)  Organização do conteúdo.
f)   Relação do resumo escrito com a apresentação oral. 
g)  Formatação.
h)  Qualidade estética.
i)   Aspectos gráficos gerais.
j)    Linguagem adequada.
k)  Conhecimento teórico e prático.

4.2. O julgamento será realizado em fichas padronizadas, com pontuação para 
cada um dos itens de avaliação.

4.3. Sob nenhuma circunstância serão reveladas as pontuações obtidas pelos 
trabalhos no momento da seleção ou da apresentação, bem como não serão 
identificados seus avaliadores.

4.4. Para as apresentações orais, um termo de cessão de concessão direitos de 
imagem e áudio deverá ser preenchido pelos autores para que se possibilite 
a divulgação das apresentações online via redes sociais e outras plataformas 
integradas ao BEER SUMMIT. O preenchimento do termo é parte essencial para 
a participação como apresentador oral, e deverá ser feito obrigatoriamente 
até o dia 03 de DEZEMBRO DE 2020.



5.1. Os certificados virtuais de todos os trabalhos devidamente apresentados 
no congresso estarão disponíveis no último dia do congresso e os autores 
poderão baixar os arquivos, individualmente, após o término do congresso. O 
link também será enviado por e-mail.

5.2. A ordem dos nomes dos autores será a mesma informada no formulário 
online durante o processo de submissão dos trabalhos.

5.3. Na ausência de apresentação do trabalho para o avaliador, NÃO será 
emitido o certificado de apresentação e o trabalho não constará nos Anais do 
I BEER SUMMIT.

5.4. Sobre a inclusão nos anais do I BEER SUMMIT, destacamos que o ISSN 
(Internacional Standard Serial Number, ou Número Internacional Normalizado 
para Publicações Seriadas) poderá estar disponível após a data exigida pelo 
IBICT (Instituto Brasileiro em Informação, Ciência e Tecnologia) para emissão 
do mesmo. Mais informações podem ser obtidas em ibict.br

DA CERTIFICAÇÃO55..

6.1. Os melhores trabalhos serão divulgados na cerimônia de encerramento 
do evento e receberão e certificados de menção honrosa comprovando a 
respectiva colocação.

6.2. Os melhores trabalhos orais serão convidados a se apresentar na próxima 
edição do EBC - European Brewery Convention. 

DA PREMIAÇÃO66..



7.1. À comissão organizadora reserva-se o direito de cancelar, interromper, 
suspender ou adiar este processo no todo ou em parte, em caso fortuito ou de 
força maior.

7.2. Os   autores   e   coautores   dos   trabalhos   reconhecem   e   declaram, 
assumindo   todas   as responsabilidades legais, de forma irrevogável e 
irretratável, que todas as informações fornecidas, bem como o conteúdo 
do trabalho inscrito, são verdadeiras, próprias e originais ou devidamente 
referenciadas nos trabalhos completos. 

7.3. As comissões Organizadora e Científica são incontestavelmente soberanas 
nas suas decisões, inexistindo a possibilidade de recursos ou manifestações de 
qualquer espécie neste processo.

7.4. Os componentes da Comissão Organizadora e da Equipe de Monitores 
poderão ser autores ou coautores de trabalhos e também poderão concorrer 
às premiações.

7.5. Os casos omissos deste processo serão analisados pela Comissão 
Organizadora e Científica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS77..





IMPORTANTES PARA 
NÃO ESQUECER

SUBMISSÃO DOS RESUMOS: 
ATÉ 23h59min do dia 20 DE NOVEMBRO de 2020

PARECER FINAL DOS RESUMOS: 
ATÉ 25 DE NOVEMBRO DE 2020

SUBMISSÃO DOS TRABALHOS OU ARTIGOS CIENTÍFICOS 
COMPLETOS E DOS PÔSTERES: 
23h59min do dia 03 DE DEZEMBRO DE 2020

PAGAMENTO INSCRIÇÕES /  INGRESSO EVENTO: 
ATÉ 23h59min do dia 20 DE NOVMBRO 2020

ATENÇÃO: Todos os autores deverão obrigatoriamente estar 
inscr itos no evento no pacote completo (que inclui  as  quatro 
tr i lhas) 

REALIZAÇÃO DO I  BEER SUMMIT
4 a 13 DE DEZEMBRO DE 2020

datas



PARA DÚVIDAS E 
INFORMAÇÕES

contato
Quaisquer dúvidas que possam surgir  sobre o conteúdo do 
presente edital ,  sobre detalhes das apresentações,  necessidade 
de maiores informações ou demais questões podem ser 
enviadas por e -mail  ou instagram abaixo: 

beersummit@scienceofbeer.com.br 

@beer.summit
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