NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS
Para submissão de resumo no 14ª Jornada Dermatológica da Santa Casa de Misericórdia de
Porto Alegre e UFCSPA é necessário o cumprimento das seguintes normas:

DA INSCRIÇÃO E AUTORIA
1. É necessário que, pelo menos, um dos autores esteja inscrito com o participante no evento;
2. Cada autor poderá enviar, no máximo, 3 (três) resumos;
3. A data limite para submissão dos resumos é até 20 de março de 2020. Após ser
compensado o pagamento e confirmada a inscrição, você deve cadastrar uma senha no site
para submeter o resumo.
4. Não serão aceitas inscrições de resumo de qualquer outra forma que não a descrita no item
acima;
5. Serão aceitos resumos com temas relacionados à Dermatologia.
6. Para garantir a confidencialidade durante o processo de seleção, não é permitida a inclusão
de nome de autores e/ou da instituição onde o trabalho foi desenvolvido no espaço destinado
ao texto do resumo. Estas informações deverão ser inseridas no formulário de cadastro.
Trabalhos que tiverem identificação de autores e/ou da instituição no resumo serão
automaticamente desclassificados.
7. Os resultados serão divulgados até o dia 08 de abril de 2020.

DO RESUMO
1. Título: no máximo 120 caracteres digitados no software Word for Windows (não escrever o
título completo em letras maiúsculas) e salvo no formato PDF (para envio).
2. Resumo: poderá ser um relato de caso clínico ou investigação e deverá conter até 3500
caracteres (sem espaço), em português e ser estruturado nos seguintes tópicos:
2.1. Introdução;
2.2. Relato do caso ou Metodologia (se investigação);
2.3. Resultados e discussão.

DA SELEÇÃO
1. A seleção prévia dos trabalhos a serem apresentados será realizada pela Comissão
Avaliadora e esta será soberana em suas decisões.

2. Somente serão enviados à Comissão os trabalhos que respeitarem as normas gerais e
específicas descritas neste artigo. Os trabalhos que estiverem fora dessas normas serão
automaticamente desqualificados pela Comissão Organizadora.

PÔSTER IMPRESSO
Os trabalhos aprovados serão expostos no dia do evento (25 de abril de 2020), em formato de
pôster impresso em banner de lona no tamanho de 0,90x1,20m, cuja confecção é de
responsabilidade do participante.
1) Dimensões do pôster: largura: 90 cm e altura: 120 cm, orientação vertical;
2) O pôster deve conter:
a. Logotipo da instituição de origem;
b. título idêntico ao do resumo submetido;
c. nome dos autores e logo abaixo titulação e Instituição de origem;
d. e-mail do primeiro autor para correspondência (ou dos autores);
e. introdução;
f. relato de caso ou metodologia (se investigação);
g. conclusão ou considerações finais;
h. informar a instituição de fomento e a modalidade da bolsa (se houver);
3) O pôster deve:
a. ter clareza;
b. se necessário, utilizar recursos gráficos, tabelas ou imagens de forma
harmônica com o texto;
c. organizar as informações de modo a que as ideias centrais do trabalho sejam
facilmente compreendidas;
d. o texto do pôster deve ser legível a uma distância de pelo menos 2 metros.
Sugere-se o uso da fonte Arial tamanho 32-36 no corpo do texto, tamanho 72
para título e 36 para nome dos autores.

DO CERTIFICADO
Para cada trabalho aprovado será emitido 01 (um) certificado de autoria, destinado ao
responsável pelo envio do resumo, contendo o nome de todos os participantes, conforme os
dados enviados na inscrição. O não cumprimento das normas inviabilizará o recebimento do
certificado.

DA PREMIAÇÃO
É obrigatória a presença de pelo menos um dos autores na sessão de premiação, que irá
acontecer ao final da 14ª Jornada Dermatológica da Santa Casa de Misericórdia de Porto
Alegre e UFCSPA, sob pena de exclusão da premiação.
Os autores principais dos trabalhos vencedores de cada categoria (investigação e relato de
caso), serão premiados com 1 (uma) inscrição cortesia para a 45ª Jornada Gaúcha de
Dermatologia, organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia – Secção RS, com data
ainda a ser definida.

