VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
8th International Meeting of Child and Adolescent Health
LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕS REBOUÇAS – SÃO PAULO
PERÍODO: 07 a 10 de setembro de 2017
Informações e Inscrições: www.ciscacongresso.com.br

NORMAS PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TEMAS LIVRES (PÔSTERES E
ORAL)
1) PRAZO PARA ENVIO
Até 30 de julho de 2017.
Os resumos deverão ser enviados até, impreterivelmente, o dia 30 de julho de 2017 através do email
exclusivo do evento. Não serão aceitos resumos após o prazo final. A comissão organizadora enviará aviso
de recebimento para o autor correspondente e devidamente inscrito no congresso.
ATENÇÃO AUTORES: Cada autor pré-inscrito poderá enviar até 2 resumo/trabalhos.
2) SUBMISSÃO DE RESUMOS
Os resumos devem ser submetidos através do e-mail resumocisca2017@gmail.com. Serão consideradas
somente contribuições científicas inéditas, originais e enquadradas no escopo do Congresso, sendo vedado
ao autor submeter trabalhos já divulgados e pesquisas em fase de planejamento.
Para efetuar a submissão do trabalho, 50% dos autores devem estar inscritos no Congresso e o
procedimento de inscrição deve anteceder a submissão.
3) NORMAS PARA PREPARAÇÃO DO RESUMO
Serão aceitos apenas resumos redigidos em Português, Inglês e Espanhol. Fonte: Times New Roman 12,
espaçamento simples. O título do resumo deve ser todo em letras maiúsculas e negrito. O número
máximo de autores permitido por resumo é de nove (9). Cada autor deverá ser identificado por um
número superescrito, correspondente à instituição de vínculo. As instituições deverão ser identificadas
abaixo da autoria. Inserir “Correspondência para” e o e-mail do autor correspondente, abaixo das
instituições. O resumo deve ser escrito em um único parágrafo e deve conter informações pertinentes à
Introdução, Objetivo, Método, Resultados e Conclusão. Estes devem estar identificados no corpo do
resumo. Inserir as Palavras-chave que estejam no MESH e ou DECs (mínimo 3). O número máximo de
caracteres para o corpo do resumo é de 2500 caracteres com espaços. O resumo não deve conter figuras,
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citações bibliográficas, referências e abreviações pouco usuais. No final do resumo, os autores devem
incluir o Apoio Financeiro/Financial support.
4) AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS SUBMETIDOS
Os trabalhos serão analisados pela Comissão Científica. A comissão analisará os trabalhos com base em
critérios de qualidade científica e redação.
a) Todos os Resumos aprovados serão apresentados em forma de PÔSTERES.
b) Haverá apresentação oral do resumo/trabalho por sorteio ou solicitação do congressista. Serão
CEM resumos apresentados em Sessão de Temas Livres Orais.
5) TRABALHOS ACEITOS

Acesse a aba "Acompanhe sua inscrição", no site do congresso
verificar

a

forma

de

(www.congressocisca.com.br) para

apresentação

do

trabalho.

6) NORMAS PARA PRODUÇÃO DO PÔSTER
INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA APRESENTAÇÃO DO PÔSTER:

O tamanho do pôster deverá ser de 90 cm de largura x 1,20 cm de altura (caso não respeite as medidas
sugeridas não será garantido o espaço para sua exposição). Sendo obrigatória a presença de um dos
autores do trabalho durante a sessão de pôster. A fixação dos painéis fica sob responsabilidade do(os)
apresentador(es) e será realizada a partir das 7h do dia da apresentação. O mesmo deverá permanecer
exposto ao longo do dia, sendo que um dos autores inscritos no congresso deverá estar ao lado do mesmo
entre 12 e 14h para recebimento de um membro da Comissão Organizadora para entrega de certificado
(um
O

certificado
pôster

poderá

ser

redigido

em

por
português.

inglês

ou

espanhol

pôster).
e

ser

dividido

em:
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1. Título, autor(es) e instituição(ões)
2. Introdução
3. Objetivo(s)
4.Método
5. Resultados
6. Conclusão
7. Palavras-chave
8. Apoio financeiro.
- A lista dos painéis de cada dia será fixada no hall do Centro de Convenções, onde ocorrerá o evento.
Os certificados serão disponíveis na área restrita de cada participante 15 (quinze) dias após o final do
evento, sendo um certificado para cada trabalho apresentado com o nome de todos os autores e outro
para o autor apresentador.
Os apresentadores deverão assinar a lista de presença, que estará com a responsável pelos pôsteres,
conferir nome do autor e título do trabalho para certificado.
OBSERVAÇÕES PARA INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DO POSTER

- Solicitamos SE POSSÍVEL, que a confecção seja em formato de banners, para facilitar a colocação no
local onde haverá GANCHOS PARA PENDURÁ-LOS;
- OS AUTORES DEVERÃO PROVIDENCIAR FITA ADESIVA TRANSPARENTE OU DE DUPLA FACE PARA
AFIXAÇÃO DOS SEUS PÔSTERS, caso sejam confeccionados em papel ou cartolina, bem COMO QUALQUER
OUTRO TIPO DE MATERIAL QUE DESEJAR USAR;
- TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA AFIXAR O PÔSTER NO PAINEL É DE RESPONSABILIDADE DO
AUTOR;
A Comissão Científica do VIII Congresso Internacional de Saúde da Criança e do Adolescente e a
secretaria do congresso não se responsabilizam pelos pôsteres não retirados dos painéis após o término
da exibição. A remoção dos pôsteres deverá ser feita pelo Autor no final de sua sessão, caso contrário
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serão descartados ao final do evento.
7) NORMAS PARA APRESENTAÇÕES ORAIS:

As sessões de apresentação oral serão compostas de 6 trabalhos, que deverão ser apresentados
estritamente em 10 minutos, sendo reservados mais cinco minutos para discussão. As apresentações
deverão ser preparadas em PowerPoint e entregues no Data desk com antecedência.
Os trabalhos orais poderão ser apresnetados em INGLÊS, ESPANHOL E PORTUGUÊS, sendo que a
redação dos slides devem ser confeccionados em idioma inglês.
Os apresentadores deverão assinar a lista de presença, que estará na sala, conferir nome do autor e título
do trabalho para confecção do certificado de apresentação.
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