
 
 
 

 
27 a 29 de novembro de 2020 

 
 

REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO 
 DE TEMAS LIVRES E VÍDEOS LIVRES  

 
DATA LIMITE PARA ENVIO DO RESUMO: 18/10/20 

 

Poderão ser apresentados trabalhos nas modalidades Temas Livres e/ou Vídeos Livres por 
autores previamente inscritos na jornada. A seleção dos trabalhos ocorrerá a partir da análise 
do resumo expandido pela comissão científica e a apresentação dos mesmos será realizada nos 
dias 27, 28 e 29 em horário sinalizado na programação.  

As normas para elaboração do resumo expandido estão elencadas a seguir, sendo que 
trabalhos que não atendam todos os pré-requisitos serão automaticamente eliminados, sem 
avaliação do mérito. 

Poderão constar no resumo até 5 autores e cada autor inscrito na jornada poderá submeter 
até 3 Temas Livres e/ou Vídeos Livres, na condição de apresentador (será sempre o 10 autor). 
Todos os autores receberão certificado pelo trabalho, desde que o mesmo tenha sido 
apresentado. 

O resumo deverá ser enviado em Word, com o texto original organizado em: Título, 
Autores, Resumo, Palavras chave, Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão, 
Conclusões e Referências, ocupando duas laudas, incluindo Texto, Tabelas e/ou Figuras. 

 
O texto deverá ser formatado para um tamanho de página A-4, com margens superior, 

inferior, esquerda e direita de 2,5 cm, com uso de fonte Time New Roman, corpo 11, justificado, 
exceto no título (letras maiúsculas, utilizando fonte Time New Roman, corpo 14, em negrito, 
centralizado com, no máximo, 20 palavras) e espaçamento simples entre linhas.  

 
Iniciar o resumo com o título, após duas linhas devem aparecer os nomes completos dos 

autores, separados por ponto e vírgula, em fonte Time New Roman, corpo 12, centralizados e 
somente com as primeiras letras maiúsculas. O subtítulo, se houver, deverá ser separado do 
título por dois pontos. Fazer chamada com número arábico sobreescrito para cada instituição, 
após o último sobrenome de cada autor, para indicar o endereço institucional (centro, 
departamento, núcleos, laboratórios, grupos de pesquisa) e o eletrônico (e-mail). Os autores de 
uma mesma instituição devem ser agrupados em um único índice. 

 
 
 



 
As citações de artigos (referências) no texto, ilustrações, figuras e gráficos deverão ser 

inseridos respeitando as normas vigentes da ABNT e recomendações do IBGE. 
 
Os temas livres deverão ser apresentados em 10 minutos com mais 5 minutos para 

discussão pela banca avaliadora. Não haverá padronização de modelo de slide, sendo este de 
livre escolha pelo(s) autor(es). 

 
Os Vídeos livres deverão ser apresentados em 15 minutos com mais 5 minutos para 

discussão pela banca avaliadora. Não haverá padronização de modelo de vídeo, sendo este de 
livre escolha pelo(s) autor(es). O tamanho do vídeo não deve exceder o tempo limite destinado 
a apresentação. Recomendamos que submetem trabalhos nesta modalidade os autores que 
possuem vídeos de procedimentos clínicos ou experimentais, nas diferentes áreas temáticas do 
evento e que possam compor a apresentação.  

 
Os trabalhos aprovados, após apresentação na VI Jornada do Hupaa, serão publicados na 

íntegra na Revista Científica da Gerência de Ensino e Pesquisa do HUPAA a GEP News. 
 
A relação dos trabalhos aprovados será disponibilizada no site da VI Jornada do Hupaa até 

o dia 15/11/2020. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


