I CONGRESSO DA RESIDÊNCIA DE CLÍNICA MÉDICA DA SANTA CASA
BH
l ENCONTRO DOS RESIDENTES E EX-RESIDENTES DE CLINICA MEDICA
DA SANTA CASA BH
VII CONGRESSO DO INTERNATO MÉDICO DA SANTA CASA BH

Normas gerais para inscrição de trabalhos:
Consta de instruções para submissão de trabalhos como pôster para
apresentação no I CONGRESSO DA RESIDÊNCIA DE CLÍNICA MÉDICA DA
SANTA CASA BH, l ENCONTRO DOS RESIDENTES E EX-RESIDENTES DE
CLÍNICA MÉDICA DA SANTA CASA BH e VII CONGRESSO DO
INTERNATO MÉDICO DA SANTA CASA BH.
Data do evento: 17 e 18 de agosto de 2018
Local: Associação Médica de Minas Gerais
Orientações para submissão de resumos:


O tema do trabalho deve ser correlato à Clínica Médica;



A inscrição do resumo deverá ser feita exclusivamente através do
Sympla – link https://www.sympla.com.br/i-congresso-de-residencia-daclinica-medica-da-santa-casa-bh__283967;



Imprescindível o preenchimento adequado do formulário, de acordo com
as normas;



O envio do resumo representa o compromisso definitivo do(s) autor(es)
em apresentar o trabalho, se aceito, durante o congresso;



Não serão aceitos resumos de Revisão Bibliográfica Narrativa;



Resumos

redigidos

em

desacordo

com

as

normas

serão

automaticamente desconsiderados na avaliação;


Será de inteira responsabilidade do autor que submeter o resumo o
fazer de forma correta;



Não informar referências bibliográficas no resumo;



Palavras-chave: utilizar até cinco;



Período para submissão de resumos: 01/06 a 01/07/2018;



Divulgação dos resultados: até 17/07/2018;



A aceitação dos resumos estará condicionada à avaliação por parte da
Comissão Científica;



No ato da submissão do resumo será necessário o nome completo de
todos os autores, totalizando até cinco autores;



Não será permitida a inclusão de outros autores e nem a correção de
nomes após a submissão do resumo;



Cada autor só poderá ser primeiro autor de, no máximo, dois trabalhos.
Também só poderá ser apresentador de, no máximo, dois trabalhos;



A Comissão Científica selecionará os resumos que deverão ser
apresentados sob a forma de Pôster, durante o congresso. Os autores
serão informados sobre o local e horário, com antecedência mínima de
30 dias do evento;



O resumo deverá ter no máximo 2.000 caracteres com espaço, ser
estruturado e conter os seguintes tópicos :



Trabalho Científico: 1. Introdução; 2. Objetivos; 3. Métodos; 4.
Resultados; 5. Conclusões.



Relato de Experiência: 1. Introdução; 2. Objetivos; 3. Relato de
Experiência; 4. Resultados; 5. Conclusões.



O

trabalho

inscrito

deverá

ser

inédito,

não

tendo

sido

publicado/apresentado em Congresso Nacional;


A Comissão Científica do Congresso avaliará os trabalhos e selecionará
aqueles que estiverem de acordo com as normas e tenham qualidade
científica;



A divulgação dos trabalhos aprovados será por e-mail ao autor da
inscrição;



Os autores autorizam a Comissão Organizadora do I CONGRESSO DA
RESIDÊNCIA DE CLÍNICA MÉDICA DA SANTA CASA BH, l
ENCONTRO DOS RESIDENTES E EX-RESIDENTES DE CLÍNICA
MÉDICA DA SANTA CASA BH e VII CONGRESSO DO INTERNATO
MÉDICO DA SANTA CASA BH a publicar ou divulgar o resumo com

finalidade de divulgação do congresso, não cabendo qualquer
pagamento por direito autoral;


Todos os trabalhos aprovados e apresentados no congresso receberão
certificado de apresentação que será enviado para o e-mail do autor da
inscrição;



Não será permitida a inserção ou troca de nomes de autores, coautores
e nem emendas nos textos, após envio do resumo;



A Comissão Organizadora não será responsável pelos custos de
hospedagem, transporte ou qualquer outra forma de despesa, visando à
apresentação de qualquer trabalho enviado e aprovado.

Normas para apresentação de pôsteres:


A medida do pôster deverá ser de 90CM de largura por 120CM de
altura.



O pôster deverá ser impresso e fixado, sob a responsabilidade do
apresentador.



Ao final do dia, o congressista deverá recolher seu pôster. Caso não
seja retirado, será descartado.



É obrigatório que o pôster seja confeccionado com cordão para
pendurar.



Os pôsteres serão visitados no horário de 09 às 16:30 horas, do dia
17/08.



O pôster deverá ser apresentado pelo apresentador, em no máximo 5
minutos. O avaliador poderá fazer perguntas ao apresentador, caso
necessário.

Situações não contempladas neste regulamento serão resolvidas pela
Comissão Organizadora presente no evento, ou antes, pelo telefone (31) 32388976/ 3238 8217.

