CONGRESSO – AVANÇOS EM CIRURGIA 2018
NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

Todos os resumos deverão obedecer ao padrão descrito abaixo:
1- O prazo limite para inscrição de trabalho será 03/07/2018 .
2- A submissão dos trabalhos deverá ser realizado exclusivamente pelo site
www.visioneventos-es.com.br, trabalhos enviados por qualquer outra forma serão
desconsiderados.
3- Título: sucinto em letras maiúsculas e negrito;
4- Autores: colocar abaixo do título, abreviando prenomes e com o nome em letras
maiúsculas, grifar o nome do apresentador;
5- Instituição: colocada abaixo dos nomes dos autores, seguida da cidade e Estado;
6- Para cada trabalho ao menos um autor deverá estar inscrito.
7- Para poder apresentar o trabalho no Simpósio, no momento da inscrição é solicitado
o nome e e-mail de um dos autores, este autor indicado obrigatoriamente precisa
fazer a inscrição no Congresso até 01/07/2018, caso contrário o trabalho poderá ser
rejeitado.
8- Cada trabalho poderá conter no máximo 5 autores
9- Cada autor poderá se o autor principal ou coautor de no máximo 5 trabalhos
10- Estrutura dos resumos: Introdução sumária; Objetivo(s); Método; Resultados;
Conclusão.
 Não serão aceitos resumos incompletos ou com informação do tipo “os
resultados serão discutidos...”
11- Os resumos deverão ser feitos em “word for windows” ou equivalentes, com a fonte
Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples entre as linhas.
12- Logo abaixo do nome dos autores ou do título inserir o campo de atuação Medicina ou
Enfermagem
13- Os trabalhos aprovados serão divulgados a partir do dia 25/07/2018 através do site
www.visioneventos-es.com.br.

14- Data, horário e local da apresentações serão previamente definidos pela comissão
organizadora e divulgados a partir do dia 30/07/2018.
15- Será fornecido 1 certificado para cada trabalho, contendo os nomes de todos os
autores.
16- O pôster deverá ser feito no tamanho de 110 cm x 90 cm e apresentar com letras que
permitam sua leitura a 1,5 m de distância, deverá conter os seguintes itens; Título do
trabalho, nome (s) do(s) aluno(s) indicado(s) por asterisco, nome do(a) orientador (a) e
demais autores indicados por dois asteriscos, e a Unidade/Departamento onde foi
desenvolvido o trabalho.
17- A afixação e retirada do pôster, assim como todo material necessário é
responsabilidade do apresentador.
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