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TRABALHOS CIENTÍFICOS - em Espanhol ou Português 

NORMAS E REGULAMENTO 

 

Data limite para envio de trabalhos: 29 de Fevereiro de 2016. 

 

O envio de trabalhos científicos (resumos) representa o compromisso 

definitivo do(s) autor(es) em apresentar(em) o(s) trabalho(s), se aceito(s), 

durante a Jornada em data e horário a serem comunicados. 

 

*A inscrição dos resumos deverá ser efetuada por um autor já inscrito na 

Jornada     

 

• Os resumos serão digitados diretamente:     

adolescenciajornadas@gmail.com 

 

• Todos os trabalhos serão inscritos somente para apresentação em pôster. 

 

• Para efetuar a inscrição do resumo são necessários o email, informados 

por um dos autores na ficha de inscrição para a Jornada. 
  

• Não serão aceitas as inscrições dos resumos de trabalhos científicos 

enviadas por fax, correio regular ou outra forma qualquer diferente da 

indicada neste site. 

 

Resumo : utilizar  Objetivos, Metodologia, Resultados e Conclusões.  

 

Para relatos de caso utilizar os elementos: introdução, descrição do caso 

e comentários.  

 

A medida do pôster será de 0,90m de largura por 1,20m de altura.  

O apresentador, ou um dos autores, ficará durante 1 hora no dia da 

apresentação, à disposição para esclarecimentos da comissão científica e dos 

interessados. 
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1.     O envio do resumo representa o compromisso definitivo do(s) autor(es) 

em apresentar o trabalho, se aceito, durante o Jornada 

 

2. Não há limite de resumos de um mesmo autor, entretanto, este só 

poderá apresentar até 02 trabalhos. 

 

3. Os melhores 6 trabalhos serão selecionados para apresentação oral, 

como um dos tópicos das mesas redondas em Sessão Plenária 

 

4. O resumo deverá ter no máximo 250 palavras, não sendo permitidos 

gráficos, imagens, tabelas, símbolos, formatações ou caracteres especiais no 

texto. 

 

5. A Comissão Científica avaliará os trabalhos e selecionará somente 

aqueles que estiverem de acordo com as normas e tenham qualidade 

científica. 

 

6. Não serão aceitos os resumos que contiverem a citação do nome da 

instituição e/ou dos autores, tanto no título quanto no resumo dos trabalhos, 

assim como aqueles nos quais marcas comerciais e de produtos estiverem 

descritos no texto. 

 

7. Não serão permitidas alterações do conteúdo dos resumos/trabalhos 

após a conclusão do processo de envio. 

 

8. A divulgação dos trabalhos aprovados será feita através do site da 

Jornada, com planilhas de datas e horários de apresentação. 

 

9. O autor receberá um aviso para consultar no site a data, local e horário 

para apresentação, através do e-mail do autor que efetuou a inscrição dos 

trabalhos. 

 

10. A apresentação não deve conter qualquer promoção comercial. Além 

disso, deve manter privacidade dos dados do paciente. 
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11. Os autores autorizam a Comissão Organizadora da Jornada e demais 

sociedades médicas que apóiam este evento, a divulgar o resumo em âmbito 

nacional e internacional, após a apresentação do mesmo, não cabendo 

qualquer pagamento por direito autoral. 

 

12. Todos os trabalhos aprovados receberão certificados de apresentação na 

Jornada. 

 

13. Cada Trabalho Científico apresentado receberá UM certificado, 

constando os nomes de todos os autores. 

 

14. A JORNADA NÃO ACEITARÁ TRABALHOS DE REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA. 
 

Apresentação de Pôster: 
1. Forma do Pôster: tamanho máximo de 90 cm de largura e 120 cm de 

altura. 

 

2. Na parte superior do pôster deverá ser colocado com fonte tamanho 72 

o Título do Trabalho, e com fonte 60 o nome do autor ou autores.                

Na linha abaixo deve ser identificado o Serviço de cada autor, bem como o 

email do autor principal para contato. 

 

3. Textos, desenhos, gráficos e fotografias poderão ser agregados ao 

pôster, na disposição que o autor desejar. 

 

4. O pôster permanecerá exposto pelo período estabelecido pela Comissão 

Científica. 

 

5. O apresentador deverá trazer consigo material próprio para fixação. 

Após o término do período de apresentação, é responsabilidade do(s)  

autor(es) a retirada imediata de seu material. Os organizadores não se 

responsabilizam pelo material que não seja devidamente retirado 
 

 


