
 

REGULAMENTO – 3º CONAER 

Submissão de Trabalho Científico 

Categoria: Artigo Científico (Resumo expandido) 

Categoria: Relato de Caso (Resumo expandido) 

 

Tema: Resgate Aéreo e Operação Aeromédica 

 

Regras Gerais 

1. Tema: Envolve todos os assuntos relacionados às operações aéreas de resgate, 
atendimento pré-hospitalar, busca e salvamento, transporte inter-hospitalar, transporte 
de órgãos para transplante, segurança de voo, segurança do paciente, equipamentos, 
procedimentos, treinamento, gestão e profissionais de saúde. 

2. Categorias: Poderão ser submetidos à Comissão Científica duas categorias de 
trabalhos, ambos no formato resumo expandido: 

2.1.  Artigo científico (inclui pesquisa original e revisão de literatura), ou 
2.2.  Relato de caso (relato de experiência). 
2.3.  A submissão ocorrerá única e exclusivamente por meio de formulário eletrô-

nico disponibilizado no site do 3º CONAER, na plataforma digital Doity. 

3. Formas de apresentação: Vídeo e Banner. 

4. O período de submissão dos trabalhos poderá ser alterado pela organização e será 
informado através do site www.resgateaeromedico.com.br ou da página de submissão 
de trabalhos https://doity.com.br/congresso-aeromedico-brasileiro-2022/trabalhos. 

5. O autor receberá a confirmação do envio logo após preencher e encaminhar corre-
tamente o formulário. 

6. Todos os trabalhos aceitos serão publicados nos Anais do Congresso Aeromédico 
Brasileiro (ISSN:2764-3395) na página https://www.resgateaeromedico.com.br/anais-
congresso-aeromedico-brasileiro/. 

7. No envio do trabalho e do vídeo, o(s) autor(es) autoriza(m) sua publicação, bem 
como o uso de sua imagem em todo e qualquer material entre fotos, documentos e 
outros meios de comunicação, referentes ao Congresso Aeromédico Brasileiro e na 
divulgação no site www.resgateaeromedico.com.br, a título gratuito, sem que nada 
haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro. 

8. O(s) Autor(es) deverão enviar o(s) Trabalho(s), bem como o Termo de autoriza-
ção de uso de imagem, voz e de publicação do trabalho, preenchidos com o logo 
do CONAER e os dados de cada autor e assinado, em arquivos separados, no formato 
PDF (Portable Document Format), através do link: https://doity.com.br/congresso-ae-
romedico-brasileiro-2022/trabalhos 

9. O vídeo deverá ser enviado através de ferramenta de armazenamento e comparti-
lhamento de arquivos como WeTransfer, Dropbox, para o e-mail conaer@evo-
luigi.com.br. 
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10. O que enviar: Trabalho (PDF), Termo de Autorização (PDF) e Vídeo (MP4). 

11. Pelo menos 01 (um) dos autores do trabalho aceito deverá estar com sua ins-
crição realizada no Congresso e se possível estar presente, especialmente se for 
autor de trabalho premiado. 

Certificado e Publicação em Anais 

12. Será conferido um certificado para cada trabalho aceito pela Comissão Científica 
do Congresso Aeromédico Brasileiro, obedecendo a ordem dos autores. 

13. Os certificados dos trabalhos aceitos serão enviados ao e-mail cadastrado. 

14. Os trabalhos aceitos serão expostos em vídeo e banner no site www.resgateae-
romedico.com.br, na página do CONAER e em espaço definido pela organização.  

15. Os trabalhos aceitos serão publicados nos Anais do CONAER. 

Premiações 

16. Serão premiados os 03 (três) melhores trabalhos na categoria: artigo científico 
(resumo expandido) com um troféu cada.  

17. Serão premiados os 03 (três) melhores trabalhos na categoria: relato de caso 
(resumo expandido) com um troféu cada.  

18. Será entregue 01 (um) troféu por trabalho premiado.  

18.1. Se nenhum representante do trabalho premiado estiver presente no evento, o 
troféu será encaminhado via correio para o endereço indicado pelo autor(a).  

19. As premiações acontecerão durante o CONAER. 

20. Os 06 (seis) trabalhos premiados receberão o identificador de documentos em 
redes de computadores - DOI (Digital Object Identifier). 

21. O melhor trabalho em cada categoria (artigo científico e relato de caso) será 
apresentado durante o CONAER em horário e data definidos pela organização. A 
apresentação será feita por um dos autores, indicado no momento da submissão. A 
apresentação fica condicionada à disponibilidade do autor(a) em estar presente. 

21.1. Se nenhum representante do trabalho premiado estiver presente no evento, a 
apresentação será realizada pelo autor do próximo trabalho premiado na mesma ca-
tegoria. 

Comissão Científica 

22. Os trabalhos (resumos expandidos) serão avaliados pela Comissão Científica do 
CONAER. 

23. A comissão avaliará os trabalhos e os qualificará como aceito, aceito com revi-
são e não aceito. 

24. As decisões da Comissão Científica serão irrevogáveis. 
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25. Será enviado para o e-mail do autor cadastrado o resultado da Comissão Cientí-
fica. Se o trabalho científico for aceito, o vídeo e o banner serão expostos em espaço 
público definido pela organização do Congresso. 

Critérios de avaliação da Comissão Científica 

26. Adequação do título ao trabalho (resumo expandido); 

27. Fundamentação e relevância do estudo; 

28. Qualidade gramatical do texto; 

29. Objetividade e organização; 

30. Adequação do método aos objetivos propostos; 

31. Clareza na apresentação dos resultados e sua discussão; 

32. Cumprimento das normas para elaboração do trabalho (resumo expandido). 

Regras Gerais – Trabalho, Vídeo e Banner 

33. O trabalho aceito e selecionado será exposto em espaço definido pela organiza-
ção do Congresso, através de arquivo digital PDF, VÍDEO e Banner. 

34. Seguir os modelos disponibilizados pela organização. 

34.1. O autor(a) do trabalho, banner e vídeo deverá enviar Termo de autorização 
de uso de imagem, voz e publicação do trabalho, conforme item 8 do regulamento. 

Trabalhos no formato resumo expandido 

35. O número máximo de pessoas por trabalho é de 04 (quatro), sendo 01 (um) autor 
e 03 (três) coautores. 

36. O trabalho deverá ser enviado em formato digital PDF (Portable Document For-
mat), conforme modelo disponibilizado pela organização, por meio do link: 
https://doity.com.br/congresso-aeromedico-brasileiro-2022/trabalhos. 

37. Após o recebimento do trabalho, não será permitido editar qualquer informação, 
incluindo a retirada/inclusão de autores, exceto se orientada a revisão pela Comissão 
Científica. 

Formatação dos trabalhos 

38. O corpo do trabalho deverá ser composto dos seguintes itens, obrigatoriamente: 
Logo do CONAER, Título, Autores, Resumo Simples, Palavras-chave, Introdução, Me-
todologia, Resultados e Discussões, Conclusão e Referências Bibliográficas. 

39. Devem estar indicados no rodapé da primeira página a formação profissional, aca-
dêmica, afiliação institucional e e-mail do(s) autor(es) do trabalho. Se o resumo ex-
pandido for baseado em artigo científico, tese ou dissertação, indicar o título, o nome 
da instituição e o ano de sua defesa. 

40. O trabalho deve ser apresentado em Língua Portuguesa, tamanho A4, com es-
paço entrelinhas de 1,5 cm, fonte Arial, tamanho 12, e as margens: superior e es-
querda 3 cm, margens inferior e direita 2 cm, conforme modelo. 

https://doity.com.br/congresso-aeromedico-brasileiro-2022/trabalhos
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41. Citações com mais de 3 linhas e legendas de ilustrações, utilizar letra Arial, tama-
nho 10 com espaçamento entre linhas simples; notas de rodapé: letra Arial, tamanho 
9, com espaçamento entre linhas simples. 

42. As citações de artigos (referências) no texto devem seguir as normas vigentes da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

43. O arquivo de submissão deve estar no formato PDF (Portable Document Format). 
As figuras e tabelas originais devem ser apresentadas no corpo do manuscrito. 

44. O trabalho (resumo expandido) está limitado a no mínimo 03 (três) e no máximo 
04 (quatro) páginas, sem considerar referências bibliográficas. 

Vídeo 

45. O trabalho aceito e selecionado será exposto também através de um VÍDEO que 
será exibido nos espaços virtuais da plataforma digital do Congresso ou do site Res-
gate Aeromédico. 

46. O vídeo deverá ser enviado através de ferramenta de armazenamento e compar-
tilhamento de arquivos como WeTransfer, Dropbox, para o e-mail conaer@evo-
luigi.com.br. 

47. O autor(a) do vídeo está ciente e concorda com divulgação do vídeo no site 
www.resgateaeromedico.com.br e no site do CONAER, conforme item 8 e 34.1 do 
regulamento. 

Formatação do VÍDEO 

48. O vídeo conterá um resumo do trabalho apresentado por um dos autores, com o 
seguinte roteiro e formatação: 

48.1. Apresentação pessoal e formação acadêmica; 

48.2. Título do trabalho; 

48.3. Nome de todos os autores do trabalho; 

48.4. Resumo do trabalho; 

48.5. Ter no máximo 03 (três) minutos de duração, e 

48.6. Ser gravado com a tela na horizontal (orientação paisagem) 

48.7. A formatação ideal do vídeo é .MP4, dimensão de 1920x1080, e deverá ser 
enviado em arquivo separado do resumo expandido. 

Banner (Pôster) 

49. O trabalho aceito e selecionado será exposto através de um banner e será afixado 
em local definido pela organização do Congresso. 

50. Um de seus autores poderá permanecer no local indicado durante o CONAER 
para exposição aos interessados. 

51. O envio, confecção e a colocação no local indicado e os cuidados com os banners 
são de responsabilidade única e exclusiva do(s) autor(es).  
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52. Assuntos relacionados ao envio, confecção e colocação do banner poderão ser 
tratados diretamente com a organização do CONAER. 

53. O Banner conterá um resumo do trabalho, podendo conter imagens, gráficos e 
deve permitir uma boa leitura a cerca de 01 metro de distância. 

Formatação do Banner (Pôster) 

54. O Banner deverá seguir as seguintes configurações: orientação retrato, com di-
mensões de 90 cm x 120 cm, em fonte Arial e deverá seguir as orientações de tama-
nhos, conforme modelo disponibilizado pela organização. 

55. Sugerimos o branco como cor do plano de fundo do banner.  

 

Contato 

 

Em caso de dúvidas entrar em contato no WhatsApp (11) 99180 1498 ou no e-mail 
conaer@evoluigi.com.br. 
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