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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

DATA LIMITE PARA ENVIO DETRABALHOS: 11/03/2019. 
 

REGULAMENTO 
 

A Jornada receberá a inscrição de resumos para a seleção dos trabalhos na forma de PÔSTERES, 
conforme orientações a seguir: 

 
1. Antes de redigir o seu trabalho, leia, atentamente, todas as informações deste regulamento.  

Os resumos fora das especificações serão excluídos. 
 

2. A inscrição dos resumos deverá ser efetuada por um autor já inscrito na jornada, exclusivamente, 
na página (www.jornadasbusal.com.br), o qual deve preencher o formulário de submissão e anexar os 
resumos até o dia 11 de março de 2019. 

 

3. Para efetuar a inscrição do resumo são necessários nome, o e-mail, contato e número de 
inscrição na jornada, informados após efetivação de sua inscrição na mesma. 

 

4. Não são permitidos gráficos, tabelas ou imagens no resumo, bem como formatações com 
negrito, itálicos, símbolos ou outra forma de diferenciação. 

 
5. Não serão aceitas inscrições de trabalhos via fax, correio, mensagem eletrônica ou carta. 

 

6. Não utilizar parágrafos. No caso de abreviaturas e siglas, explicá-las na primeira vez que forem 
usadas. Não iniciar sentença com numerais. 

 

7. O resumo deverá ter, no mínimo, 200 e, no máximo, 300 palavras, não incluindo título e autores. 
 

8. Formas de redação e ordem a serem seguidas: 
 

Temas Livres: Título em letras maiúsculas. Nome dos autores. Instituição. Introdução com 
descrição sucinta dos objetivos. Casuísticas e Métodos. Resultados principais e conclusões  objetivas. 

 
Relatos de Caso: Título todo em letras maiúsculas. Nome dos autores. Instituição. Introdução. 
Descrição do material. Discussão. 

 
Nome dos autores: Escrever os nomes de todos os autores, inserindo um nome por vez, 
iniciando pelo autor principal. 
Ex.: Nome Completo: Carla de Souza Lima. Nome para citação científica: LIMA  C.  S.;  
Instituição: UFSC. 
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ATENÇÃO: Trabalhos contendo identificação do(s) autor(res) ou da instituição no corpo do 
resumo serão rejeitados/desclassificados sem julgamento de mérito pela Comissão Científica. 

 
Instituição: Informar o nome das instituições e cidades envolvidas no trabalho. Nomes ou 
abreviaturas de nomes terão apenas a inicial maiúscula. As siglas serão em maiúsculas. 

 

Referências Bibliográficas: Devem ser incluídas após o corpo do texto, não necessitando 
de numeração. 

 

9. Não é permitida a citação da instituição e nem dos autores, tanto no título quanto no resumo  dos 
trabalhos enviados para análise e seleção. Também não podem ser citadas  marcas comerciais e de 
produtos. 

 
10. Autores e apresentadores: O autor deve informar o número total de autores: No máximo 01 (um) 

autor principal / apresentador e até 5 (Cinco) coautores. Não há limite de resumos de um mesmo 
autor, entretanto, este somente poderá ser o apresentador  principal de 2 trabalhos. 

 
11. Os autores autorizam a Comissão Organizadora da Jornada e todas as sociedades médicas 

apoiadoras do evento a publicarem o resumo (Em versão impressa  ou  online) com finalidade  de 
divulgação do congresso, em âmbito nacional, internacional e em todos os meios de comunicação, 
não cabendo qualquer pagamento por direito autoral. 

 

12. A comissão julgadora avaliará os trabalhos e selecionará somente aqueles que estiverem de acordo 
com as normas e tenham qualidade científica até o dia 11 de março de 2019. 

 
13. O autor receberá, em tempo hábil, até o dia 15 de março de 2019, a aprovação do seu trabalho, 

através do e-mail do autor que efetuou a inscrição dos trabalhos. 
 

14. Todos os trabalhos aprovados e que tiverem sido apresentados, sob a forma de pôsteres, 
receberão certificados de apresentação e serão citados no programa oficial do evento. 

 

15. A submissão de um resumo constitui compromisso do autor em expor o tema livre (no formato 
POSTER) quando aprovado. É esperado que a apresentação reflita os conteúdos do resumo. 

 

16. Os gastos associados com a submissão e apresentação de um trabalho são de responsabilidades 
do(s) autor(es). 

 
17. A apresentação não deve conter nenhuma promoção comercial. Além disto, deve manter 

privacidade dos dados do paciente. Nenhum nome, identificação hospitalar ou qualquer outra 
informação pessoal pode aparecer na apresentação. 
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18. O pôster deverá ser entregue em formato eletrônico d e acordo  com os  segu int es  
requ is i tos :  

 

✓ O e-pôster será afixado em local apropriado (De acordo com o estabelecido pela organização do 
Congresso). 

✓ É obrigatório que o título do trabalho no pôster seja idêntico ao título do resumo submetido ao 
evento. 

✓ No e-pôster deve constar: Título, nomes dos autores e dados da pesquisa. 
✓ Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas, gráficos e esquemas possíveis. 
✓ Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente 

apreendidas e utilizar todos os recursos disponíveis para o pôster despertar o interesse do público. 
✓ Em Formato .pdf, .png ou .jpegç 
✓ O template está disponível em: http://jornadasbusal.com.br/2019/wp-

content/uploads/2019/02/ppt-Poster-IVJornada.pptx    
 

19. A Comissão Científica é soberana no direito de selecionar, avaliar, aceitar ou recusar trabalhos 
para apresentação. 

 
20. Não serão aceitos pedidos de alterações após a submissão dos trabalhos. 

 

21. A distribuição dos trabalhos para os avaliadores será de responsabilidade da Comissão Científica, 
sempre de forma anônima e cega, respeitando que os avaliadores não recebam trabalhos de suas 
instituições/cidades. 

 
22. As opiniões e declarações contidas nos trabalhos submetidos são de responsabilidade única e 

exclusiva de seus autores, não sendo, necessariamente, coincidentes com as da Comissão 
Científica da Jornada. 

 
23. Os trabalhos científicos não serão corrigidos ou revistos pela Comissão Científica e serão 

publicados, exatamente, na forma como submetidos, sendo de exclusiva responsabilidade dos 
autores a correta redação. 

 
24. A avaliação dos trabalhos será de acordo com os critérios de originalidade, apresentação, 

metodologia e contribuição científica e/ou social. 
 

25. Os autores devem estar cientes de que não caberá nenhum tipo de recurso relativo ao processo 
de julgamento de qualquer trabalho submetido. 
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26. Situações que não estejam previstas no regulamento serão resolvidas pela Comissão Científica, 
não cabendo nenhum outro tipo de resolução. 

 
27. O resultado dos trabalhos selecionados para apresentação Pôster será divulgado, posteriormente, 

no site oficial da jornada. 
 

28. Os trabalhos aprovados pela Comissão Científica serão apresentados em horário e tempo a serem 
estipulados, posteriormente, e constantes no Programa Oficial da Jornada. 

 

29. Os trabalhos inacabados, com resultados e conclusões indefinidos ou com expressões do tipo “os 
resultados serão apresentados”, “os dados serão discutidos durante a apresentação”, não serão 
aceitos para avaliação e serão desclassificados. 

 

30. Será emitido 01 (um) certificado por trabalho apresentado, com o nome de todos os autores, 
nominando o apresentador. 

 
31. Os trabalhos serão avaliados pela Comissão Científica e o classificados pela mesma como 

melhor trabalho terão como premiações: 
 
 

 

PREMIAÇÃO 

Melhor trabalho científico: R$ 600,00 (Seiscentos reais); 
 

SEGUNDO MELHOR TRABALHO CIENTÍFICO: R$ 400,00 (Quatrocentos reais; 
 

TERCEIRO MELHOR TRABALHO CIENTÍFICO: R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais). 
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