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EDITAL DE SUBMISSÃO PARA TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

A Comissão Organizadora do I Congresso Serrano de Trauma e Emergência e 

IX Curso da Liga Acadêmica de Trauma e Emergência da Faculdade de Medicina 

de Petrópolis, faz saber que estarão abertas, a partir do dia 07 de Janeiro de 

2019, as inscrições para submissão dos trabalhos científicos no evento a 

realizar-se em Petrópolis (RJ), de 03 a 06 de Abril de 2019 na Faculdade Arthur 

Sá Earp Neto. 

1. OBJETIVOS: 

 

1.1 Promover trocas de experiências e atualizações sobre o tema relevantes 

para o desenvolvimento da prática em Trauma e Emergência; 

1.2 Estimular a produção científica de discentes de Medicina e Enfermagem 

no âmbito acadêmico; 

 

2. OBSERVAÇÕES GERAIS: 

 

2.1 Estarão possibilitadas as inscrições dos trabalhos científicos que versem 

sobre o tema na área de Trauma e Emergência realizados por discentes, 

docentes ou profissionais que estejam interessados; 

2.2 Serão considerados as seguintes áreas de Trauma e Emergência: 

• Atendimento Pré-hospitalar; 

• Atendimento Intra hospitalar; 

• Traumatologia; 

• Urgência e Emergência; 

• Educação social e prevenção de acidentes. 

 

2.3 Os trabalhos poderão ser apresentados na forma de Comunicação Oral 

ou Pôster, a critério da comissão organizadora científica; 

2.4 Podem ser inscritos trabalhos de campo, revisão de literatura, estudo de 

caso. 
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2.5 Para envio dos trabalhos, o primeiro autor deve estar inscrito no evento, 

com inscrição paga ou pendente, confirmação que se dará efetivada após 

o pagamento da taxa referente. 

 

3. INSCRIÇÕES: 

 

3.1 Todos os interessados podem participar do processo de submissão de 

trabalho desde que contemplem a posição de discente, docente ou 

profissional da área de saúde. 

3.2 Os resumos dos trabalhos devem ser enviados para avaliação 

exclusivamente através do site de inscrição oficial do evento 

https://doity.com.br/congressoserranodetraumaeemergencia até o dia 14 

de Fevereiro de 2019. Não serão aceitos trabalhos enviados após essa 

data. 

3.3 Os trabalhos submetidos serão apresentados em um dos dias do evento, 

devendo pelo menos um dos autores estar presente durante todo o 

evento. 

3.4 A ordem de indicação dos autores será a mesma emitida no certificado 

de apresentação do trabalho. 

3.5 Limites de trabalhos: Máximo de 02 (dois) trabalhos pelo mesmo primeiro 

autor, com até 5 (cinco) autores por trabalho no total. 

3.6 Não haverá devolução da taxa de inscrição em caso de não aceitação do 

trabalho. 

3.7 Em nenhuma hipótese serão feitas alterações de qualquer natureza nos 

trabalhos recebidos. 

3.8 Somente serão aceitas inscrições que atendem aos padrões adotados 

pela comissão: preenchimento correto das ficha e dos resumos dos 

trabalhos científicos que atendem aos formatos descritos no Item 4. 

  

https://doity.com.br/congressoserranodetraumaeemergencia
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4. NORMATIZAÇÃO DOS RESUMOS: 

 

4.1 No ato da inscrição será necessário preencher o formulário com as 

seguintes informações:  

4.1.1 Nos trabalhos científicos, fruto de pesquisa: 

• Identificação: título do trabalho, nome da instituição do(s) 

autor(es), nome do relator do trabalho; 

• Resumo: máximo 4.000 caracteres com espaço e apresentar, 

obrigatoriamente: introdução, objetivos, metodologia, 

resultados/discussão e conclusão. 

• O resumo não poderá conter quadros gráficos, figuras, fotos e 

tabelas. 

4.1.2 Nos relatos de caso: 

• Identificação: título do trabalho, nome da instituição do(s) 

autor(es), nome do relator do trabalho; 

• Resumo: máximo 3.000 caracteres com espaço e apresentar 

narrativa detalhada da condição de saúde ou do manejo clínico 

do paciente, com fundamentação teórica.  

4.2 Cada trabalho inscrito deve ser enviado um por vez, em forma resumo no 

formato word em português. 

4.3 O resumo deve seguir os seguintes moldes: 

• Estar digitado em corpo de letra tamanho 12, fonte Times New 

Roman, espaçamento entre linhas simples, sem parágrafo; 

• Em papel de tamanho A4, com margens superior, inferior e laterais 

de 2.5; 
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5. AVALIAÇÃO DOS RESUMOS: 

 

5.1 O resultado da avaliação será divulgado a partir do 04 de Março de 2019 

no site oficial do evento. 

5.2 Trabalhos que não seguirem os critérios estabelecidos no item 4 deste 

Edital serão imediatamente desclassificados. 

5.3 Os resumos serão avaliados por uma Comissão Científica formada por 

docentes da FMP/FASE. 

5.4  Não haverá devolução de trabalhos pré-aprovados. 

5.5 No caso de recusado o autor receberá uma justificativa. 

5.6 A comunicação do aceite do trabalho se dará através do e-mail 

cadastrado pelo primeiro autor (apresentador) com antecedência.  

5.7 Constituirá a apreciação dos trabalhos os seguintes critérios: 

5.7.1 Para os trabalhos científicos: 

• Relevância da problemática estudada; 

• Consistência teórica do trabalho. 

5.7.2 Para os relatos de caso: 

• Relevância do caso (singularidade); 

• Clareza na descrição do caso; 

• Consistência teórica do trabalho. 

 

6. APRESENTAÇÃO: 

 

6.1 A modalidade escolhida dos trabalhos aprovados será divulgada por e-

mail com até 30 dias antes da abertura do evento. 

Os autores dos trabalhos serão comunicados quanto à data e local da 

apresentação, bem como de exposição, a partir do 11 de março de 2019. 

Não serão permitidas mudanças sem o consentimento prévio a 

Comissão. A ausência ou atraso poderá causar desclassificação imediata 

do trabalho. 
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6.2 Autores de trabalhos na modalidade pôster e comunicação oral terão o 

tempo de apresentação de 10 minutos e 5 minutos para responder 

dúvidas e questionamentos dos presentes. 

6.3 Apresentação na categoria “Pôster”: 

6.3.1 Os pôsteres devem ser fixados no espaço indicado pela comissão 

organizadora do evento, na data e no horário divulgados no e-mail de 

comunicação do resultado. 

6.3.2 A confecção e impressão dos pôsteres são de inteira responsabilidade 

dos autores do trabalho, bem como sua montagem e desmontagem 

no período indicado para exposição. 

6.3.3 O pôster deve ser preparado de acordo com as seguintes normas: 

• O título do pôster deve ser idêntico ao do resumo enviado; 

• O pôster deve possuir as seguintes dimensões: 0,9 m de largura por 

1,20 m de altura. 

• O pôster deverá seguir o modelo disponível no página de submissão. 

• Para os trabalhos científicos: título do trabalho, nome(es) do(s) 

autor(es), nome da instituição do(s) autore(es), introdução, objetivos, 

metodologia, resultados e discussão, conclusões e referências 

bibliográficas. 

• Para os relatos de caso: título do trabalho, nome(es) do(s) autor(es), 

nome da instituição do(s) autor(es), introdução, objetivos, relato do 

caso, discussão, conclusões e referências bibliográficas.  

• O texto deverá ser escrito em Arial título fonte 90 pts, negrito, os 

subtítulos fonte 72 pts e para os texto complementares entre 26 pts. 

6.4 Quanto à apresentação oral dos trabalhos: 

6.4.1 Cada grupo temático contará com a presença de um coordenador, por 

sala, que conduzirá a discussão do tema com os participantes.  

6.4.2 A apresentação oral ocorrerá em seções de grupos temáticos 

(divididos por subtemas que se inter-relacionem ou se 

complementem). 
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6.4.3 Os trabalhos deverão ser apresentados em 10 minutos utilizando 

dispositivo de multimídia disponibilizado, com no máximo 12 slides. 

 
7. PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS: 

 

7.1 Serão premiados os 05 (cinco) melhores trabalhos com uma menção 

honrosa (certificado de prêmio). 

7.2 Os critérios para premiação serão definidos internamente pela Comissão 

e os premiados serão enunciados na cerimônia de encerramento do 

evento. 

 

8. CERTIFICAÇÃO: 

 

8.1 Cada trabalho inscrito receberá um certificado contendo a informação que 

o trabalho foi apresentado dentro da sua modalidade. 

8.2 Os locais de retirada do certificado serão indicados pela comissão 

organizadora. 

8.3 Será fornecido apenas um certificado por trabalho, especificando os 

autores. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

9.1 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão 

científica. 


