
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TEMAS LIVRES 

4º SEMINÁRIO AEBES: INOVAÇÕES E ESTRATÉGIAS EM SAÚDE 

CARDIOVASCULAR 

 

O  envio  dos trabalhos (resumos) do  4º SEMINÁRIO AEBES: INOVAÇÕES E 
ESTRATÉGIAS EM SAÚDE CARDIOVASCULAR poderá ocorrer a partir do dia 01 
DE SETEMBRO DE 2018;   

2. O prazo limite para o envio dos Temas Livres será às 24 horas (horário de Brasília, 
Distrito Federal, Brasil) do dia 12 DE NOVEMBRO DE 2018 (data prorrogada); 

3. O envio dos temas serão feitos exclusivamente por meio eletrônico, através do e-
mail: pesquisa@hevv.aebes.org.br com o título: RESUMO EXPANDIDO - 4º 
SEMINÁRIO. 

Poderão ser submetidos trabalhos oriundos de pesquisas com resultados parciais ou 
concluídas e relatos de experiência.  

O trabalho deverá ser apresentado de forma estruturada: introdução e/ou 
fundamentos, métodos, resultados, conclusões e referências.  Para os relatos  de  
casos  clínicos,  utilizar  a  seguinte estrutura: introdução, descrição do caso, 
conclusões e referências. 

Haverá limite de 2.500 caracteres para envio do tema (sem considerar as informações 
dos nomes dos autores, coautores e instituição). Favor proceder contagem de 
caracteres antes de proceder o envio do tema.  Caracteres que excederem o limite 
estabelecido serão desconsiderados, e isso pode implicar desclassificação do tema.  

O resumo deverá estar em arquivo formato PDF. O número máximo de autores por 
trabalho é de oito (8) autores, incluindo o relator.  

No rodapé deverá constar a categoria profissional, titulação, cargo ou função dos 
autores, instituição de origem e um endereço eletrônico válido do relator para contato. 
É obrigatório que o relator do trabalho esteja inscrito no evento para que o 
trabalho submetido seja aceito para avaliação. O relator inscrito deverá enviar o 
comprovante de depósito da inscrição, juntamente com o resumo para o e-mail: 
pesquisa@hevv.aebes.org.br  no momento da submissão. 
  
Cada relator poderá submeter até dois trabalhos. 
 

O envio de trabalhos duplicados ou incompletos, devido  à  desatenção  às  regras  
acima,  bem  como  pesquisas  já  apresentadas  em  outros eventos nacionais 
PODERÃO SER DESCLASSIFICADOS. 
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EXPOSIÇÃO E APRESENTAÇÃO 
 
O trabalho ficará exposto no local do evento em data, local e período que serão 
divulgados no site www.evangelicovv.com.br.  
 
O tempo de apresentação será de até cinco minutos, com possibilidade de perguntas 
pela equipe avaliadora no final. As apresentações serão organizadas com temas afins 
e o relator contará com tripé para exposição do banner. A confecção do banner é de 
responsabilidade do congressista e deverá ser levado no dia da apresentação.  
 
Haverá um coordenador que ao final da apresentação conduzirá a 
discussão/perguntas sobre o tema com os participantes se necessário. Os relatores da 
apresentação oral breve deverão permanecer no local até o final da discussão e 
entrega de certificado. 
  
  
 
CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DOS RESUMOS 
 

O processo de análise deve seguir as seguintes regras: 

 

1) O conteúdo do resumo deve ser relevante para o tema central do 4º SEMINÁRIO 

AEBES: INOVAÇÕES E ESTRATÉGIAS EM SAÚDE CARDIOVASCULAR. 

 

2) O conteúdo deve apresentar coerência teórica e metodológica, bem como 

encadeamento lógico entre as partes do resumo, tornando a totalidade do texto 

consistente e compreensível para o leitor. 

 

3) O resumo deve ser escrito de maneira clara, coerente e concisa. 

 

4) Em se tratando de pesquisa envolvendo seres humanos, e atendendo o disposto na 

Resolução CNS nº 466/2012, o(s) autor(es) deve(m) mencionar no resumo o número 

do protocolo de aprovação do projeto emitido por Comitê de Ética em Pesquisa. 

  
Os casos omissos nestas normas serão resolvidos pela organização do 4º 

SEMINÁRIO AEBES: INOVAÇÕES E ESTRATÉGIAS EM SAÚDE 

CARDIOVASCULAR. 

 

As informações acerca do modelo de pôster para o evento serão enviados para 

o e-mail do relator que tiver o trabalho aprovado, bem como serão divulgados no 

site www.evangelicovv.com.br a relação de trabalhos aprovados com título, data 

e horário da apresentação e nome dos avaliadores. 
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Os autores cujos trabalhos não forem aprovados também receberão comunicação da 
não aprovação por e-mail. 

Em hipótese alguma será disponibilizado parecer de avaliação dos trabalhos, 
contemplados ou não, assim como, demais informações que possam comprometer o 
sigilo dos processos de julgamento. 

A equipe organizadora não será responsável pelos custos de transporte e 
hospedagem, visando à apresentação do tema aprovado. Os autores são 
responsáveis pela confecção do pôster dentro dos padrões estabelecidos pela 
Comissão Organizadora que serão enviados por e-mail para o autor principal no 
momento da aprovação do tema. 

 
PRÊMIO 
 
Serão premiados os três melhores pôsteres. A premiação será divulgada no final do 
evento e o relator irá realizar a apresentação oral do trabalho no momento da 
divulgação do prêmio no auditório principal. 
 
1º LUGAR: R$ 1000,00 (mil reais); 
2º LUGAR: R$ 300,00 (trezentos reais); 
3º LUGAR: R$ 200,00 (duzentos reais). 
 
 
Demais dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail: pesquisa@hevv.aebes.org.br   
 

Agradecemos desde já a sua participação!   

  

 

Cordialmente, 

 

 

Coordenação Científica  

4º SEMINÁRIO AEBES: INOVAÇÕES E ESTRATÉGIAS EM SAÚDE 

CARDIOVASCULAR 
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