
 

 

Os trabalhos deverão ser inscritos no Congresso, com base nas instruções: 
 
- Deverão ser encaminhados juntamente com a inscrição de, pelo menos, um 
dos autores; 
 
- Ser editados e enviados on-line; 
 
- Não nos responsabilizamos por dados digitados de forma errada; 
 
- Serão aceitos apenas trabalhos enviados por e-mail.  
 
- Cada inscrito poderá submeter até 3 resumos por inscrição, sendo 1 autor e 9 
coautores.  
 
- Os demais autores que se inscreverem no congresso não deverão reenviar o 
resumo já inscrito; 
 
- Você tem permissão para enviar até dois resumos como primeiro autor, mas 
pode ser coautor de vários outros resumos. Se o primeiro autor não puder atuar 
como apresentador, é de sua responsabilidade encontrar um apresentador 
substituto. 
 
- Serão aceitos trabalhos nos seguintes idiomas: Português e Inglês; 
 
- Resumos que envolvem pesquisa em animais ou humanos devem conter 
aprovação de um Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) para a realização de 
pesquisas em animais ou seres humanos. 
 
- O resumo não deve ter sido publicado como resumo ou artigo completo em 
publicação científica, médica ou profissional no momento da submissão, ou 
apresentado anteriormente em outro congresso. 
 
- Resumos em Relatos de Casos devem atestar a permissão por escrito do 
paciente para apresentar seus dados, mantendo em total anonimato os dados 
pessoais do paciente analisado.  
 
- Os primeiros autores serão o contato para todas as comunicações relacionadas 
ao processo de envio de resumos. 
 
- Para cada trabalho apresentado, será emitido um (1) único certificado 
constando o nome do apresentador e coautor(es). Não será permitido acréscimo 
e/ou modificação posterior; 



 

 

 
- Somente serão considerados os resumos dos trabalhos enviados de acordo 
com as normas acima descritas;  
 
- A Comissão Julgadora de temas livres avaliará os trabalhos e selecionará 
somente aqueles que estiverem de acordo com as normas definidas para este 
evento. 
 
- Não serão consideradas informações de apoio financeiro; 

- Não serão permitidas alterações do conteúdo dos resumos/trabalhos após a 
conclusão do processo de envio; 

- Após o término da submissão, a Comissão Científica julgará os trabalhos e 
emitirá parecer sobre o aceite; 

- A quantidade limite de caracteres é de 3.500 (a contagem é feita 
automaticamente pelo sistema e inclui “espaço”, caracteres especiais e título). 

Observação: relatos de casos serão aceitos, e para essa categoria não há 
obrigatoriedade na estruturação do resumo. Entretanto serão avaliados e 
julgados em seção plenária especifica. (para casos clínicos o número de 
caracteres é de 3500.) 

 

A divisão do texto deverá obedecer a seguinte ordem: 

1. Título – Deve ser objetivo e informativo, permitindo a apreciação do assunto 

abordado no trabalho; 

2. Objetivos – Deve expressar claramente as premissas teóricas e justificativas 

do estudo; 

3. Material e Métodos; 

4. Resultados – Apresentar os resultados relevantes de forma clara e sintética, 

baseados na metodologia aplicada; 

5. Discussão – Discussão dos resultados, argumentando e sustentando o que 

foi encontrado; 

6. Conclusão – Devem estar relacionados aos objetivos e resultados 

 



 

 

 DATAS DE ENVIO DOS TRABALHOS  

Os resumos devem ser recebidos pelo e-mail congresso@cbmev.org.br (não 
serão aceitas submissões de resumos por fax, correio ou qualquer outro veículo).  

• Data limite para submissão dos trabalhos: 02 de novembro de 2020 

• Data de envio do pôster: 11 de novembro de 2020 

• Data do resultado dos trabalhos: 09 de novembro 2020 

 

Logo após a finalização de envio do trabalho, o autor responsável receberá, no 
e-mail cadastrado, notificação do recebimento dos trabalhos; 

Não haverá prorrogação de prazo para envio de resumos. 

Os trabalhos aprovados pela Comissão Julgadora serão apresentados nas 
seguintes datas e horários: 

 

• Trabalhos científicos e Relatos de caso: dia 19/11 de 13:00 as 14:30 h 

 
- Os resumos designados como Revisões de Evidências não são elegíveis para 
apresentações orais. 

- Os apresentadores orais devem planejar cerca de 8 a 10 minutos para falar, 
seguidos de 3 a 5 minutos de perguntas 

- Os melhores trabalhos serão selecionados para apresentação oral, os demais 
serão apresentados em forma de painel. 

 

Teremos duas premiações: melhor trabalho científico e melhor caso 
clínico.  
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