
COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIÕES 
CAPÍTULO DE MATO GROSSO 

Jornada de Cirurgia do Norte de Mato Grosso 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

1. Os trabalhos serão submetidos para serem apresentados na forma de Pôster. 

 

2. Para cada inscrição é permitida a realização de no máximo UMA submissão,  

 

3. Estarão aptos a submeter trabalho(s) no evento apenas inscritos que já tiverem efetuado o 

pagamento da taxa de inscrição.  

 

4. A submissão de Pôster deve observar as seguintes condições:  

 

 O envio deverá ser feito exclusivamente pela página do evento, através do 

preenchimento do formulário destinado para esta finalidade; 

 Não é permitida a identificação por nomes de nenhum dos co-autores, sob pena de 

exclusão pela Comissão Avaliadora por quebra de anonimato.  

 Considera-se quebra de anonimato: (i) qualquer referência explícita da autoria no corpo 

do texto ou em nota; e (ii) citação, vinculada ao nome do co-autor ou do orientador. 

 Lembra-se aos autores a importância do atendimento aos padrões de ética na pesquisa. 

 Os dados informados no cadastro são de inteira responsabilidade dos autores e serão 

utilizados para todos os processos referentes à autoria e/ou ao trabalho (emissão de 

documentos, publicações, comprovantes, etc.).  

 Pôsteres poderão ter até 5 autores.  

 Para submissão dos pôsteres pelo menos um dos autores deverá estar inscrito no 

evento. 
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5. Informações requeridas para submissão de Pôster  

I. E-mail de submissão 

II. Nome do autor inscrito no evento 

III. CPF do autor inscrito no evento 

IV. Título do pôster  

V. Resumo do trabalho com no máximo 1.300 caracteres 

VI. Palavras-chave 

VII. Agência ou instituição financiadora (quando houver)  

 

6. Todos os trabalhos enviados serão analisados previamente por uma banca julgadora e apenas 

os 20 melhores serão os escolhidos para apresentação na JORNADA DE CIRURGIA DO 

NORTE DE MATO GROSSO DO CBC. 

 

7. O prazo para submissão de trabalhos será até dia 30/09/2019 às 23:59h. 

 

8. Os autores saberão da sua aprovação através do site www.periop.com.br à partir do dia 

04/10/2019. 

 

 

Instruções para trabalhos aprovados para apresentação 

 

O pôster deverá ser fixado pelo próprio autor, no local designado no evento, no dia 18/10/2019, 

até às 09:00h da manhã; e devem permanecer em exposição até o final do evento.  

Um dos autores deverá fazer uma apresentação oral de 5-10 minutos sobre a sua pesquisa para 

os avaliadores durante a visita de avaliação aos pôsteres.  

As visitas de avaliação ocorreram no horário de almoço do dia 18/10/2019 

 

Normas para confecção do pôster: 

1) Dimensões do pôster: largura: 90 cm e altura: 100 cm;  

2) Material do pôster: a ser escolhido pelo(s) autor(es), desde que impresso no tamanho 

exigido e legível;  

3) O pôster deve conter: 

a) logomarca 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;  

http://www.periop.com.br/
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f) objetivos;  

g) metodologia ou material e método; 

h) resultados e discussão; 

i) conclusão ou considerações finais; 

j) referências;  

k) informar a instituição de fomento e a modalidade da bolsa (se houver);  

 

4) 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.  

5) O pôster só pode ser apresentado pelo autor principal ou co-autor que estiverem 

devidamente inscritos no evento. 

Observações: 

 

1- Se possível, sugerimos que os s orientadores participem na apresentação do trabalho de 

orientando. 

2- Para cada pôster estará reservado um espaço identificado com um número. 

3- Na data programada, o autor deve levar o pôster já pronto e fixá-lo no espaço indicado. 

4- É proibida a apresentação por terceiros que não sejam autores. 

5- Certificados de apresentação: SÓ SERÃO CERTIFICADOS OS TRABALHOS 

SUBMETIDOS QUE FOREM APROVADOS E APRESENTADOS DURANTE O 

EVENTO. TRABALHOS SUBMETIDOS NÃO APROVADOS, NÃO TERÃO 

DIREITO A CERTIFICAÇÃO. TRABALHOS QUE FOREM APROVADOS MAS 

NÃO FOREM APRESENTADOS E JULGADOS NA VISITA DE AVALAIAÇÃO, 

NÃO RECEBERÃO CERTIFICAÇÃO. 

6- É de inteira responsabilidade do(s) autor(es) a retirada do pôster. 


