TRABALHO CIENTÍFICO – TEMA LIVRE
Datas importantes:
Submissão de resumo: 20/08
Lista de aprovados para apresentação de Poster Digital: 31/08
Submissão do Poster Digital: 13/08

*Sujeito a alteração de data sem aviso prévio.
REGRAS PARA TRABALHO CIENTÍFICO - TEMAS LIVRES

Critérios de Submissão
Quem pode submeter trabalhos científicos?
Pesquisadores, profissionais da área da saúde, estudantes de graduação e pós-graduação do
campo de estudos do envelhecimento.
Trabalhos submetidos com a temática em Geriatria ou Gerontologia serão avaliados por um
Comitê Científico com base em critérios de adequação ao temário e qualidade geral do estudo.
Os trabalhos aceitos serão apresentados no Congresso na forma de pôster digital online.

Orientações para Submissão
É preciso submeter o trabalho completo ou só o resumo?
Só é necessária a submissão do resumo do trabalho.
Um autor pode submeter mais de um trabalho? Quantos co-autores serão permitidos por
trabalho?
Não há limites de trabalhos enviados por autor, assim como não há limite de número de coautores para os trabalhos.
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Regras do Resumo:
Enviar o resumo em português, elaborado em Word (versão 6.0 ou superior) utilizando fonte tipo
Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5. O texto propriamente dito deverá ser iniciado em novo
parágrafo, após 2 espaços simples e continuar sem interrupções até o término.
TÍTULO: até 200 caracteres.
AUTORES: Nomes completos dos autores. Os autores devem ter participado suficientemente
do trabalho para assumir a responsabilidade pública do conteúdo.
RESUMO: limitados até 2000 caracteres considerando espaços.
•

ARTIGOS ORIGINAIS: o resumo deverá constar: objetivos, métodos, resultados e
conclusão.

•

ARTIGOS DE REVISÃO: o resumo e palavras-chave devem ser
organizados para cobrir o assunto que está sendo revisado. O resumo
não deve ser divididos em seções. Se apropriado, o método de coleta
de referência deve ser descrito.

•

RELATOS DE CASOS: o resumo deverá conter: introdução, descrição
de caso e comentário.

PALAVRAS-CHAVES: usar 3-6 itens de Medical Subject Headings (MeSh).
Para cada trabalho apresentado será fornecido um único certificado com o nome do autor e dos
coautores.

Trabalhos Aprovados
Os trabalhos aceitos para apresentação na forma de pôster digital online deverão ser
submetidos juntamente com um áudio de até 3 minutos explicando o manuscrito. O pôster,
juntamente com seu áudio, ficará disponível para acesso no site do evento até 30 dias após a
sua realização. Demais orientações para confecção do pôster serão enviadas após aprovação.
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Regras de Poster Digital

O trabalho será no formato pôster digital, é necessário enviar o resumo
conforme as regras e colocar os nomes dos autores.
Enviar para o e-mail: eventos@medicinecursos.com.br até o dia 13/08
Os aprovados deverão enviar seu poster digital no formato PDF.
Trabalho desenvolvido em uma única página com a medida de 28cm x 38cm, no modo retrato
(vertical).
Não é aconselhável utilizar fonte com o corpo menor que 15.
No poster de trabalhos originais deverão constar: título, autores, instituição, introdução, objetivos,
métodos, resultados, conclusão e referências bibliográficas;
No poster de relato de caso deverão conter: título, autores, introdução, descrição de caso,
discussão e referências bibliográficas;
No poster de revisão de tema: título, autores, introdução, método de coleta, resultados e
discussão e referências bibliográficas;
Tabelas, gráficos e figuras são permitidas e devem conter legenda.
Pelo menos 1 dos autores deve estar devidamente inscrito no GERO 2021.
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