DATA LIMITE PARA ENVIO
24/03/2011
REGULAMENTO
1. INSTRUÇÕES PARA AUTORES
É importante ler cuidadosamente as instruções a seguir. Consulte exemplo de “resumo”
abaixo.
Os trabalhos serão apresentados na forma de POSTER, distribuidos conforme as seguintes
categorias: Gastroenterologia Clínica, Gastroenterologia Cirúrgica, Fórum de Pesquisa
em Gastroenterologia e Relato de Caso.
Somente serão aceitos “resumos” submetidos on-line, até a data de envio: 24/02/2011 como
limite para submissões.
O pagamento da inscrição de um dos autores (apresentador do trabalho) dá direito ao envio
de até 3 resumos. Este pagamento deverá ser efetuado até a data limite de envio do
trabalho. Os demais autores do resumo que quiserem participar da jornada deverão estar
inscritos e pagarem a taxa de inscrição normalmente, sendo que não há necessidade de reenviar o trabalho.
OBS.: Haverá isenção de inscrição somente para os apresentadores dos trabalhos aceitos
pela Comissão Organizadora das categorias: Residentes e Acadêmicos (mediante
comprovação).
O Resumo enviado deverá seguir a padronização deste regulamento e apresentar qualidade
que permita adequada reprodução gráfica, caso contrário, não será aceito.
O CBCSP reserva-se o direito de publicar o resumo do trabalho de forma impressa ou
eletrônica.
Os trabalhos inscritos serão avaliados pela Comissão Organizadora e Científica e os autores
serão informados previamente quanto à ACEITAÇÃO. Será emitido apenas 1 (um)
certificado por apresentador, onde constarão os nomes de todos os co-autores.

2. FORMATAÇÃO DO RESUMO
O resumo deve incluir as seguintes especificações:
TÍTULO: Completo, em letras maiúsculas, negrito, justificado a esquerda, contendo no
máximo 2 linhas. Não escrever a palavra “título” no início do parágrafo.
AUTORES: Máximo 5. Iniciar pelo nome do apresentador, iniciais dos outros nomes e
sobrenomes e o último sobrenome. O nome do apresentador deverá estar em negrito e
sublinhado (mesmo nome da ficha de inscrição Não escrever “autor(es)” no início do
parágrafo. Os nomes devem estar separados por vírgula. Exemplo: José C. P. Santos(1),
Luis C. Gonçalves(2), Daniel T. Teodoro(1)
Em cada nome deverá, se necessário, constar a numeração sobrescrita em relação à
Instituição pertencente.
INSTITUIÇÃO: Referenciar a instituição a qual se encontram vinculados os autores, com
numeração entre parênteses (não mencionar no corpo do texto). Referências bibliográficas
não devem ser incluídas.
TEXTO: Deixar 1 (um) espaço entre a instituição e o texto. O corpo do resumo deve ser
estruturado na seguinte seqüência:
Introdução/ Objetivo/ Método/ Resultados / Conclusão.
Para Relato de Caso:
Introdução/ Apresentação do caso/Discussão
Esse item não comporta conclusão.
NOTA DE RODAPÉ: informar o apoio financeiro se houver.
Serão aceitos apenas os trabalhos cujos resultados tragam contribuições para a
comunidade de saúde em geral, desprezando-se os relatos de intenções de trabalho,
projetos inacabados e projeções de trabalhos futuros.
Não será aceito que os resultados sejam apresentados e/ou discutidos apenas durante a
apresentação do trabalho.

3. ELABORAÇÃO DO RESUMO
O resumo deverá ser elaborado da seguinte forma:
Programa: Word para Windows
Máximo de 2500 caracteres (Incluindo os espaços e os caracteres dos campos título,
autores, texto, instituição e apoio financeiro).
Margens: direita com 2 cm e esquerda com 3 cm
Fonte: Times New Roman 12, letra estilo normal, o texto deverá ser em espaço simples,
sem parágrafo e justificado.
Inserir um espaço simples entre: o título e os autores; os autores e a instituição; a
instituição e o texto.
Os resumos deverão conter: introdução / objetivo, método, resultados e conclusão
O resumo deverá ser em português.

4. MODELO DO RESUMO
SEGURANÇA NA PRÁTICA PEDIÁTRICA
José C. P. Santos(1), Luis C. Gonçalves(2), Daniel T. Teodoro(1)
(1)

.Instituição; (2).Instituição

Texto: nononononononononononononnononnono
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
Apoio: nononononno

5. ENVIO DOS TRABALHOS
Encaminhar pelo site www.cbcsp.org.br/jopaddi, optando pela área temática:
Áreas temáticas:
 Gastroenterologia Clínica


Gastroenterologia Cirúrgica



Fórum de Pesquisa em Gastroenterologia



Relato de Caso.

6. REGRAS DE APRESENTAÇÃO DE PÔSTER
Dimensão máxima do pôster: 0,90cm de largura x 1,20 m de altura
Local da exposição: área expositiva
Haverá no painel, um pitão (gancho) para que o apresentador possa pendurar seu pôster.
Data e horário para fixação, retirada e visita oficial da Comissão Organizadora e Científica
aos pôsteres, serão informadas na carta-aceite do trabalho.
O resultado da seleção de “abstracts”, assim como as informações a respeito das regras
para apresentação, serão publicados no site www.cbcsp.org.br/jopaddi até o dia 17/3/2010.

CLIQUE AQUI PARA EFETIVAR SUA INSCRIÇAO E ENVIAR SEU TRABALHO
http://189.19.192.225/www/WebCongress.cgi/InscricaoInicio?77

