1. REGULAMENTO GERAL DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
Poderão ser inscritos trabalhos científicos para apresentação, na forma PÕSTER, observando-se as seguintes condições.
1.1. A data limite para o envio do Resumo deverá ser até 03 de junho de 2019 (segunda-feira).
1.2. O envio é exclusivamente eletrônico através do site do evento e é necessário um e-mail diferente para cada trabalho
cadastrado.
1.3. Não serão aceitos trabalhos encaminhados através do fax, correio ou e-mail.
1.4. O primeiro autor do trabalho deverá obrigatoriamente estar inscrito no Congresso até a data limite do envio do resumo.
1.5. Após o recebimento do trabalho a Secretaria Geral não aceitará solicitações para alterações de texto, títulos, autores, etc.
Confira atentamente todas as informações lançadas no formulário antes do envio do trabalho.
1.6. Os trabalhos não serão devolvidos para correção. A existência de erros de digitação, linguagem ou gramática poderão resultar
na recusa do resumo.
1.7. Somente serão aceitos trabalhos que cumprirem os itens deste regulamento.

2. INSTRUÇÕES PARA ENVIO DOS RESUMOS – EXCLUSIVAMENTE VIA SITE
2.1. Acesse o site do evento, www.plenariumcongressos.com.br, Simpósio de GO e Masto 2019, na sessão ‘Trabalhos Científicos’.
2.2. É necessário o preenchimento de um formulário para cada trabalho.
2.3. No resumo enviado deverão constar:
 Título, que deve ser em letras MAIÚSCULAS;
 Nome da Instituição, Cidade, (apenas a 1ª letra maiúscula), estado (abreviado) onde o trabalho foi realizado, caso haja mais
de uma instituição elas devem ser numeradas;
 Nomes dos autores padronizados da seguinte forma: identificar o apresentador com o símbolo * ao lado do nome, para cada
autor, deve começar pelo sobrenome completo (apenas a primeira letra em maiúscula), seguido pelas iniciais do nome e de
nomes intermediários em letra maiúscula, separar o nome dos autores por ponto e vírgula. Ex: Maria Luiza Oliveira; João Carlos
Silva; Renato Rosa = Oliveira, ML; Silva, JC; Rosa,R.
2.4. Resumo: O Resumo deverá seguir formatação de texto corrido sem inserção de novo parágrafo a cada item. Os itens
abaixo deverão ser destacados em maiúsculo seguido de dois pontos. O fluxo de texto deve obedecer às seguintes
normas:
 INTRODUÇÃO
 OBJETIVO
 MATERIAL E MÉTODOS
 RESULTADOS
 CONCLUSÕES
* RELATOS DE CASOS: Nos Casos Clínicos o resumo deve ter: INTRODUÇÃO, RELATO DO CASO e DISCUSSÃO.
2.5. No campo RESUMO o texto deve ter no máximo 2500 caracteres (espaços não serão contabilizados) e deve ser inserido
como texto corrido, sem formatação de parágrafos ou novas linhas. Não deverão conter: fotos ou imagens, gráficos, tabelas,
bibliografias e informações pessoais dos autores.
2.6. A Comissão nãol imita o numero de trabalhos por autor, bem como numero de autores em cada trabalho.
2.7. Os Trabalhos Científicos serão publicados no site do evento conforme original cadastrado, sem alterações.

3. TRABALHOS APROVADOS
3.1. A Comissão Científica se reserva o direito de julgar os trabalhos e os classifica-los como: ACEITO ou NÃO ACEITO, As
decisões serão irrevogáveis.
3.2. A listagem com o resultado dos trabalhos aprovados, bem como orientações serão publicados no site do evento dia 14
de junho de 2019. Os autores serão avisados individualmente por e-mail.
3.3. Não haverá fixação de pôsteres impressos no local do evento. Os trabalhos ficarão expostos como PÔSTER DIGITAL em
tótens, para visitação na área de exposição durante todo o período do evento, de 04 a 06 de julho de 2019.
3.4. Após divulgação dos resultados os autores terão até o dia 24 de junho de 2019 para enviar o arquivo do PÔSTER
DIGITAL finalizado, sem possibilidade de prorrogação. A apresentação deverá ser em apenas 01 slide e poderá conter
imagens e gráficos (não deve conter vídeos). Formato: PowerPoint (.pptx) - Tamanho: Apresentação na tela (4:3) Orientação: Paisagem - Padrão 25,4cm X 19,05cm (largura x altura = paisagem). Todas as demais padronizações como
cores, formas, imagens, fonte, etc, devem ser definidas pelo autor.
3.5. Será conferido 01 (um) certificado para cada Trabalho apresentado no Congresso, obedecendo a ordem dos autores da
inscrição do trabalho.
3.6. Haverá premiação para os melhores trabalhos.
3.7. Outras situações não contempladas neste Regulamento serão resolvidas individualmente pela Comissão.
* APÓS ENVIO DO TRABALHO FIQUE ATENTO A SEU E-MAIL, VERIFIQUE SEMPRE A CAIXA ANTI-SPAM: Os comunicados
serão encaminhados sempre para o e-mail cadastrado pelo responsável no momento do envio do resumo.

ATENÇÃO
OS MELHORES TRABALHOS
RECEBERÃO PREMIAÇÃO.
PREMIAÇÃO
 JOÃO GOMES DA SILVEIRA - GINECOLOGIA
 NILO LUZ – OBSTETRÍCIA
 UMBERTO VERONESI – MASTOLOGIA
 OSCAR CONTRERAZ ORTIZ – UROGINECOLOGIA
 HARALD ZUR HAUSEN – ONCOLOGIA GINECOLÓGICA
 REPRODUÇÃO HUMANA
* APÓS ENVIO DO TRABALHO FIQUE ATENTO A SEU E-MAIL,
VERIFIQUE SEMPRE A CAIXA ANTI-SPAM. Os comunicados serão
encaminhados sempre para o e-mail cadastrado pelo responsável no
momento do envio do resumo.
PRAZOS
 Cadastramento dos TC no site: 03/06/2019
 Resultado dos TC aprovados no site: 14/06/2019
 Recebimento dos Pôsteres Eletrônicos via e-mail: 24/06/2019
(secretariageral@plenariumcongressos.com.br)
? DÚVIDAS ?
Encaminhe dúvidas via e-mail para secretaria geral:
secretariageral@plenariumcongressos.com.br

