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Instruções para elaboração de Resumos, entrega e apresentação dos trabalhos 

 

Etapa 1: Normas Submissão de Trabalho 

Enviar resumo seguindo as normas abaixo,  

Título: no máximo, 120 caracteres. 

Nome completo dos autores (até seis autores) 

Resumo (1.350 caracteres - sem contar espaços) 

Palavras Chave (3 – três) 

 

 Autores: separados por vírgulas; não dar espaçamento entre as iniciais. No máximo, 6 autores (incluindo o 

orientador). Exemplo: Silva MS*, Santos MC, Tanaka YA. (Atenção: o apresentador, obrigatoriamente deverá 

estar como primeiro autor e responsável pela submissão do resumo. O asterisco será colocado 

automaticamente no sobrenome e iniciais do primeiro autor). 

Resumo: deve ser estruturado, contendo Objetivos ou Proposição, Métodos, Resultados, Conclusões. 

Projetos de Pesquisa não deverão conter o item Conclusões. O Resumo deverá ter, no máximo, 1.350 

caracteres (sem contar espaços). Indique o apoio financeiro e o parecer de aprovação na Plataforma Brasil 

– CEP, quando houver. 

 Selecionar até 3 palavras-chaves (correspondem às palavras ou expressões que identifiquem o conteúdo do 

artigo). Deve-se consultar a lista de “Descritores em Ciências da Saúde - DeCS”, elaborada pela BIREME, 

(disponível em http://decs.bvs.br/)  ou a lista de “MeSh – Medical SubjectHeadings” (disponível 

em http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).   

 

 

Etapa 2: Análise 

Os resumos submetidos serão avaliados pela Diretoria Científica Do Evento e o aceite será enviado ao autor 

até a data máxima de 17 de Outubro de 2022. 

  

Etapa III: Instruções para confecção e entrega de painéis e montagem mesas clinicas 

O tamanho do painel deve ser condizente ao espaço de exposição destinado ao painel, deve ter 1,80m de 

altura e 1,20m de largura. As mesas clinicas não devem ultrapassar 1,0m x 1,00m. 

http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html


O título deve ser exatamente o mesmo apresentado no Resumo aprovado e estar escrito em letras 

maiúsculas. Abaixo do título, em letras menores, o nome dos autores, instituição, cidade e estado. 

O corpo do painel deverá ser autoexplicativo, com o mínimo de texto e o máximo de ilustrações (figuras, 

diagramas, tabelas). A conclusão deverá ser apresentada preferencialmente em forma de tópicos. Não é 

necessário incluir o abstract nem referências. 

Os painéis e mesas clinicas devem ser entregues na data e local do evento, no dia 29/10 nos períodos 

matutino e/ou noturno, impreterivelmente e apenas poderão ser retirados ao término do evento. 

 

Etapa IV: Instruções para apresentação  

Os painéis e mesas clínicas serão organizados em área específica de acordo com a comissão organizadora.  

O apresentador terá 10 minutos para expor seu trabalho em horário determinado pela comissão 

organizadora. 

  


