Edital nº 04/2018 - Instruções para submissão de resumos
Para submeter um resumo, proceda da seguinte maneira:


Para enviar os trabalhos é necessário que o autor responsável pela submissão do
resumo esteja inscrito no evento. Não é necessário efetuar o pagamento no
momento da inscrição. Isso poderá ser feito após a divulgação do aceite do seu
resumo. Os demais autores que se inscreverem no congresso não deverão reenviar
o resumo já inscrito. O envio do resumo é exclusivamente via site do congresso.



Acesse a área restrita, fornecendo seu login e senha cadastrados durante a
inscrição. Novos menus serão exibidos.



Clique no menu "Meus Trabalhos".



Siga as instruções da tela para acessar o formulário de submissão de resumos.
Preencha todos os campos do formulário online.



Antes de submeter o resumo, revise, com atenção.



O autor responsável pela submissão deverá preencher todos os campos no
formulário online. Todas as comunicações referentes aos trabalhos científicos serão
enviadas somente a esse autor pelo e-mail cadastrado e ele(a) deverá encarregarse de repassar aos demais autores.



Todos os resumos serão enviados para apresentação em pôster. Ficará a cargo
da comissão avaliadora selecionar quais resumos serão indicados para
apresentação oral. As 03 (três) melhores apresentações orais receberão certificados
de melhores trabalhos científicos apresentados no Congresso. Na hipótese de não
haver apresentações orais, ficará a cargo da Comissão Científica redistribuir ou não
a premiação.



Ao finalizar a submissão dos resumos, clique o botão "Sair".



Após a submissão do resumo, será enviado um e-mail automático para o autor
responsável pelo envio do mesmo, confirmando as informações cadastradas.
Verifique se todas estão corretas.



Caso não receba o e-mail automático no mesmo dia confirmando o envio, o
resumo pode não ter sido enviado corretamente. Nesse caso, entre em contato
pelo Fale Conosco. Sugere-se também que verifique a caixa de SPAM do seu e-mail.

Áreas temáticas
As áreas temáticas abaixo incluem estudos observacionais e estudos experimentais,
incluindo relatos de caso e relatos de experiência.
-

Cardiologia;

-

Angiologia e cirurgia vascular;

-

Pneumologia;

-

Ortopedia e traumatologia;

-

Neurologia, neurocirurgia e neurociência;

-

Reumatologia;

-

Otorrinolaringologia;

-

Oftalmologia;

-

Nefrologia;

-

Urologia;

-

Infectologia;

-

Ginecologia e obstetrícia;

-

Psiquiatria e saúde mental;

-

Dermatologia;

-

Cirurgia do aparelho digestivo e gastroenterologia;

-

Pediatria;

-

Endocrinologia e metabologia;

-

Oncologia;

-

Educação médica e saúde coletiva;

-

Alergia e imunologia;

-

Genética.

Informações importantes


O resumo deve ser enviado em português.



O prazo para submissão dos resumos é: 26/09/2018.



Para receber o certificado do seu resumo após o evento, um dos autores listados
deve estar cadastrado e ter participado do evento.



Será aceito somente 02 (dois) trabalhos por pessoa inscrita. Aqueles que já
tiverem atingido este número somente poderão ser listados como autores em
trabalhos submetidos por outros inscritos.



No momento da submissão do resumo, deverá ser escolhida apenas uma área
temática.



Poderão ser incluídos até 10 (dez) autores para cada resumo; essa determinação
não se aplica para relatos de caso e relatos de experiência.



Nos relatos de caso e relatos de experiência poderão ser incluídos até 06 (seis)
autores para cada resumo.



Insira os autores dos resumos na ordem desejada.



IMPORTANTE: A pessoa que apresentará o trabalho também deve estar
inclusa na lista de autores!



O resultado dos trabalhos será divulgado na área restrita do autor, no menu “Meus
Trabalhos” no dia 05/10/2018.



A apresentação deverá ser feita por aquele indicado quando da submissão do
trabalho. Se não for possível, outro autor do trabalho deverá realizar a
apresentação, desde que esteja inscrito no evento e efetuado o pagamento da taxa
de inscrição.



Atenção: todos os materiais produzidos sobre os resumos (anais, certificado,
dentre outros) serão reprodução fiel das informações submetidas pelo autor.
Portanto, não é possível proceder a alterações quanto à grafia do título, resumo ou
autores após a data limite para envio de trabalhos. Salientamos que as
informações fornecidas são de inteira responsabilidade do autor que submete
o resumo.



Os valores com desconto respeitarão as datas informadas no site do evento,
independente da data de aprovação dos trabalhos. Para garantir o pagamento com
desconto é preciso respeitar as datas descritas no site.



A decisão final da Comissão Avaliadora é considerada suprema, irrevogável e
inapelável, a qual não será revista. As mesmas considerações valem para a decisão
tomada pela Comissão Julgadora, no(s) dia(s) das apresentações orais.



Ao submeter um trabalho, os autores assumem o cumprimento das legislações e
normas éticas que regem a pesquisa com seres humanos e animais, incluindo-se a
aprovação pelos Comitês de Ética em Pesquisa.



A Comissão organizadora do Congresso não será responsável pelos custos de
inscrição, transporte, hospedagem ou outros custos gerados para apresentação de
trabalhos em qualquer modalidade.



O envio do resumo representa um compromisso do(s) autor(es) de apresentar o
trabalho, se aceito, durante o Congresso Médico de Maringá 2018.

Instruções para preparação de resumos


O título deve ser conciso (até 250 caracteres, incluindo espaços) e refletir o estudo
a ser apresentado.



O corpo do resumo não deve exceder 2.500 caracteres (não inclui título e
autoria/filiação) com espaços.



O resumo deverá ser digitado em corpo único, sendo obrigatório o autor seguir a
sequência: Introdução, Objetivo, Método, Resultados e Conclusão; essa
determinação não se aplica para relatos de caso e relatos de experiência.



Os resumos com relatos de caso deverão ser estruturados em: Apresentação
do Caso, Discussão e Comentários Finais. Considerando que os relatos de casos
contribuem de modo importante para a troca de experiência entre os profissionais,
a Comissão recomenda que sejam enviados apenas relatos de casos comuns com
evolução atípica ou de casos realmente raros, que tenham importante relevância.



Os resumos com relatos de experiência deverão ser estruturados em:
Introdução, Objetivos, Relato de Experiência, Resultados e Conclusão.



A instituição ou instituições onde o trabalho foi realizado, assim como os nomes
dos autores, NÃO devem ser mencionadas no corpo do texto.



O conteúdo do resumo deve estar relacionado ao tópico escolhido.



Não será permitida a utilização de gráfico ou tabela no resumo submetido.



Referências, agradecimentos e ajuda financeira não são obrigatórios e, se inclusos,
devem ser computados como Corpo do Resumo e deverão vir ao final do resumo.



Resultados baseados em afirmações como “resultados serão apresentados” e ou
“dados serão analisados” não serão considerados. Estes devem ser expostos de
modo mais claro possível e as conclusões devem ser baseadas nos dados
apresentados. Neste caso, os autores devem apresentar resultados preliminares, ou
informar claramente se é um estudo em andamento, por exemplo. Do mesmo
modo, não serão aceitos resumos cujos resultados, de um mesmo trabalho,
estejam divididos em diferentes resumos.



Relatos de casos e relatos de experiência sem clara originalidade e relevância que
justifiquem sua apresentação não serão aceitos. Também serão recusados
trabalhos em que conste apenas revisão da literatura.

Instruções para autores de trabalhos aprovados
MODALIDADE APRESENTAÇÃO ORAL


A apresentação oral deverá ser feita, impreterivelmente, em 08 (oito) minutos
para exposição do trabalho e terá 02 (dois) minutos para discussão. Caso
nenhum dos autores compareça ao evento, a apresentação será cancelada e não
será emitido certificado de apresentação.



O apresentador deve preparar sua apresentação através de slides (PowerPoint) e
comparecer com antecedência de 01 (uma) hora ao local de apresentação para
salvar o arquivo no sistema.



Informações sobre dia e horário da apresentação serão disponibilizadas na área
restrita do autor principal e previamente estipulados no programa científico do
congresso.

MODALIDADE PÔSTER IMPRESSO


MEDIDAS PARA CONFECÇÃO DO PÔSTER: 1,20 (um metro e vinte centímetros)
de ALTURA x 0,90 (noventa centímetros) de LARGURA.



IMPORTANTE! A comissão julgadora não avaliará os trabalhos apresentados
como pôster impresso. Estes ficarão expostos durante um período prédeterminado para que possa ser apreciado pelo público presente. Um membro da
comissão científica visitará esses pôsteres apenas para verificar se um dos autores
está presente.

IMPORTANTE


Os pôsteres deverão ficar fixados nos locais determinados pela comissão
organizadora do evento, em dia e hora pré-determinados.



Levar corda ou fita adesiva para fixação do pôster, pois não disponibilizaremos no
local.



O número do painel estará disponível em sua área restrita no campo “ID”. Este
número é muito importante, pois a partir dele é que você saberá onde afixar o seu
pôster no local do evento.



A Comissão Científica designará a Comissão Julgadora que avaliará as
apresentações orais, sendo necessária a presença de um dos autores no horário
estipulado para a apresentação. Os trabalhos deverão ser apresentados em data e
horário estabelecidos, não sendo permitidas mudanças.



ATENÇÃO: o autor responsável pela apresentação do trabalho na modalidade
apresentação oral, deve se atentar para o tempo destinado para apresentação
e discussão do trabalho exposto. O prolongamento desse tempo, caso ocorra,
será uma exceção devidamente avaliada pela Comissão Julgadora e pela
Comissão Científica.



Ao término do período de exposição de todos os trabalhos (como informado na
programação do evento), cada autor deverá retirar o seu pôster do local de
apresentação.



A confecção do pôster impresso é de responsabilidade do autor que vai expor o
trabalho durante o evento.



ATENÇÃO: ao submeter um trabalho no Congresso Médico de Maringá 2018, o
autor assume o compromisso de ter lido este edital, assim como ter
concordado com seus termos.

