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Normas e Procedimentos para Submissão de Trabalhos
Data para inscrição de trabalho até 05 de novembro de 2018

NORMAS GERAIS:

 Os trabalhos científicos submetidos para o I Congresso Norte e Nordeste de
Neurocardiologia poderão ser apresentados em duas modalidades: a modalidade
oral e pôster.
 O tipo de apresentação ficará a cargo da comissão científica, onde, após o período
de submissão dos trabalhos científicos, serão divulgados os trabalhos aprovados,
bem como, sua modalidade de apresentação.
 Cada autor poderá submeter até 3 (três) trabalhos e o número de co-autores, por
trabalho, deverá ser, no máximo, de 5 (cinco) componentes.
 Os trabalhos deverão ser enviados para o E-mail:
congresso.trabalhos2017@gmail.com, identificando o nome do evento.
 Temas livres para submissão dos trabalhos científicos, desde que estejam inclusos
na linha de pesquisa em saúde.
 O autor e (co) autores (se houver), deverão estar inscritos no evento,
obrigatoriamente, exceto o orientador do trabalho científico.
 O responsável pelo envio do resumo será notificado por e-mail enviado pela
comissão científica do evento quanto a aprovação ou não do trabalho submetido.
Autores de temas não aceitos para apresentação no evento também serão
notificados por e-mail a respeito da decisão da Comissão Científica.
 Somente um autor poderá apresentar o trabalho científico.
 Serão concedidos certificados de Menção honrosa para os trabalhos em primeiro,
segundo e terceiro lugar, de ambas as modalidades (certificado via e-mail).
 Para os casos de solicitação de um novo certificado em decorrência de erros (nome
de autores, título do trabalho, etc.) cometidos pelos autores do trabalho, deverão
pagar uma taxa de 5 reais, para confecção de um novo certificado.
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 Trabalhos reenviados pelo autor, solicitação de correções ou retificação, não serão
aceitos pela comissão.
NORMAS DE FORMATAÇÃO


A lauda deverá ser configurada em tamanho A4, com margem superior e esquerda a
3,0cm e direita e inferior a 2,0cm.



O título e subtítulo (se houver) do trabalho deverão ser centralizados, em caixa alta, negrito
(Título) e fonte Times New Roman, tamanho 12.



O nome do autor e co-autor(es) (se houver), serão alinhados à direita, devendo constar o
nome por extenso, sem abreviações, com apenas a primeira letra dos nomes e sobre
nomes em maiúsculo, fonte Times New Roman, tamanho 11,



Após citar o nome dos integrantes, abaixo destes, deverá constar a Instituição, Cidade e Email do autor principal, alinhado a direita. Fonte Times New Roman, tamanho 11.



O resumo deverá ser escrito em parágrafo único, fonte Times New Roman, tamanho 12,
entre 250 e 300 palavras, em espaçamento simples. Deverão constar os seguintes tópicos
principais: Introdução, Objetivos (Geral e Específico), Metodologia, Resultados e
Conclusão. Modelo disponível no ANEXO A.



Logo abaixo do texto resumo, deverá conter no mínimo, três, e, no máximo, cinco palavraschaves, relacionadas ao trabalho e separadas por ponto e vírgula.



Todo o texto deverá ser escrito de acordo com a norma culta da língua portuguesa, bem
como em conformidade com a regra da ABNT vigente.



Os resumos deverão ser enviados em PDF (Portable Document Format) e Microsoft
Word® formato doc. para o E-mail: congresso.trabalhos2017@gmail.com



Resumos fora das normas e/ou fora do prazo de submissão não serão avaliados.
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NORMAS DE APRESENTAÇÃO

Modalidade oral
o Os trabalhos para esta modalidade deverão ser apresentados na forma oral, e cada
relator deverá respeitar, rigorosamente, o tempo de 10 (dez) minutos para
exposição de seu trabalho científico e 5 (cinco) minutos para considerações da
banca examinadora.
o Tópicos obrigatórios durante a apresentação: Introdução, Objetivos (Geral e
Específico), Metodologia, Resultados e Discussões, Conclusão, Referências.
Modelo de slide disponível no site do evento.
o A apresentação do trabalho oral deverá ser feita em equipamento data show
utilizando-se

software

Power

Point

do

MS-Office® ou equivalente

(checar

compatibilidade com equipamento disponível no evento).

Modalidade Banner
o Os trabalhos científicos selecionados para exposição em pôster serão apresentados
em forma visual, afixados em local específico, e o relator do trabalho científico
deverá permanecer no local indicado durante todo o horário determinado para sua
explanação. A afixação do pôster, bem como sua retirada serão de inteira
responsabilidade dos autores do trabalho, não cabendo à organização qualquer
responsabilidade sobre ele. O tempo de 10 (dez) minutos para exposição de seu
trabalho científico e 5 (cinco) minutos para considerações do avaliador.
O pôster deverá seguir as seguintes configurações:


Altura: 120 cm;



Largura: 90 cm;



Uma margem de, no mínimo, 2,5cm, deverá ser definida em torno da área de
apresentação do banner;



A fonte, Arial ou Times New Roman, deverá permitir boa leitura a uma distância de
1,5 metros (Tamanho da fonte a partir de 28);
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Em seguida, no banner deve constar apenas o título, em negrito, caixa alta e
centralizado.



Logo abaixo, o nome do autor e co-autor(es) (se houver), serão alinhados à direita,
devendo constar o nome por extenso, sem abreviações, com apenas a primeira letra
dos nomes e sobre nomes em maiúsculo, fonte Times New Roman.



Após citar o nome dos integrantes, abaixo destes, deverá constar a Instituição,
Cidade e E-mail do autor principal, alinhado a direita. Fonte Times New Roman.



Os banners poderão, preferencialmente, ser em papel firme, de boa gramatura,
podendo ser fosco ou glossy, ou em lona. Devem ser utilizadas canaletas nas
bordas superior e inferior, permitindo a fixação nos expositores e fácil colocação e
remoção dos mesmos.



A cor do plano de fundo dos banners será de livre escolha dos autores.



Os banners devem ser confeccionados incluindo as seguintes sessões: Introdução,
Objetivos

(Geral e

Específico), Metodologia, Resultados e Discussão,

Conclusão, Referências. Modelo de banner disponível no site do evento.


As figuras também devem ser de tamanho adequado e impressas de modo que
possam ilustrar de maneira clara o que se propõe.

ATENÇÃO:
 Após APROVAÇÃO do trabalho, deverá que ser depositado uma taxa no valor de 10
reais, por cada trabalho aprovado, na conta da Caixa: POUPANÇA 101621-7,
AGÊNCIA: 0043 – OPERAÇÃO 013 – João Hercules.
 Ao efetuar o depósito, o autor deverá enviado o comprovante de pagamento para o
E-mail: congresso.trabalhos2017@gmail.com, identificando nome do autor
principal, titulo do trabalho e nome do vento.

Para maiores Informações: congresso.trabalhos2017@gmail.com
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ANEXO A
Modelo do resumo
ANÁLISE DA QUALIDADE DO SONO EM PACIENTES PORTADORES DE DOR
CRÔNICA
João dos Santos Lima
Antônio da Silva
Luana dos Santos

Acadêmico de XXXXXXXX da Faculdade XXXXXX, Cidade.
E-mail:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Introdução:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Objetivos:XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Metodologia:XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Resultados:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Conclusão:XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Palavras-Chaves: XXXX;XXXX;XXXX.

