REGRAS PARA
TRABALHOS
CIENTÍFICOS
43º CONGRESSO DE G&O DO RJ
25 a 27 de abril de 2019

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA: NA MODALIDADE DE:
( ) PÔSTER
( ) APRESENTAÇÃO ORAL
PARA ENVIO DE RESUMO ESTRUTURADO:
· Os trabalhos científicos deverão estar rigorosamente em conformidade com este regulamento.
· Todos os trabalhos científicos inscritos, deverão ser originais e inéditos, ou seja, não poderão ter sido
apresentados em Simpósios, Jornadas ou Congressos de Ginecologia e Obstetrícia ou, ainda,
publicados em periódicos científicos.
·O autor principal ou o autor apresentador deverá estar obrigatoriamente inscrito no congresso.
· O número máximo de autores permitido para cada trabalho científico será de 6 (seis)
integrantes.
· Cada pesquisador poderá participar como primeiro autor em no máximo quatro trabalhos
científicos.
· Só serão aceitos os trabalhos científicos que forem enviados dentro da data limite.
· Todos os trabalhos científicos aceitos serão divulgados por e-mail (ao autor principal) dia 31/03/2019.
· Os Anais serão publicados no Jornal Brasileiro de Ginecologia - JBG.
Entrega: Os trabalhos deverão ser enviados impreterivelmente até a data limite de 05/03/2019 para o
e-mail: congressos@sgorj.org.br
Folha: tamanho A4
Margem: o tamanho da margem de todo o documento deverá ser de 2,5 cm
Título: deverá ser sucinto, completo, claro, em letras maiúsculas e em negrito.
Autores: escrever o nome completo dos autores em letra maiúscula, uma linha abaixo do título.
O nome do autor seguido de Titulação pela Instituição (Sigla), Cidade (UF), Brasil - Fonte (padrão)
Times New Roman - 12pt, não itálico.
Ex: (Doutor pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, (PUC/GO) - Goiânia - GO - (GO), Brasil).
Corpo do Resumo: a divisão do corpo do resumo deverá ser estruturada em: Introdução, Objetivo,
Material e Métodos, Resultados e Conclusão, no final Palavra Chave: Base de dados dos
Descritores - consulta de palavras chaves. DeCS (http://decs.bvs.br/).
Conteúdo do Resumo: O conteúdo do resumo deve ser preparado em fonte (padrão) Times New
Roman - 12pt, não itálico, com no máximo 3.000 caracteres, sem incluir título, autores e instituição. O
espaçamento deverá ser simples. A formatação deverá ser justificada. Não utilizar parágrafos. No caso
de necessidade do emprego de abreviaturas e siglas, explicá-las na primeira vez que forem usadas.
Não abreviar palavras e não iniciar sentenças com numerais.
Confecção do Pôster:
Dimensões: o pôster deverá conter 110 cm de altura e 90 cm de largura.
Título: deverá ser o mesmo do resumo. Usar letras maiúsculas (caixa alta) de 3 (três) centímetros de
altura. Abaixo do título com letras menores, colocar os nomes dos autores e, imediatamente abaixo, o
da instituição, segundo as instruções anteriores.
Texto: Usar um tamanho da fonte que permita sua visualização a uma distância de dois metros.
Deverão constar legendas para figuras e tabelas. Apresentar a divisão do corpo do resumo em seções
separadas.
A Apresentação Oral de um Tema Livre, uma vez aceita sua inscrição, disporá de oito (08) minutos. A
comissão julgadora terá direito a uma pergunta, a qual deverá ser respondida em dois (02) minutos,
com rigoroso controle do tempo.
Caso haja a inscrição de mais de 20 trabalhos para apresentação oral, serão selecionados apenas os
12 melhores deles. Os restantes deverão ser automaticamente preparados em formato de pôster,
conforme as orientações anteriores.
Em uma folha anexa, colocar o nome completo do autor principal ou do autor apresentador, que será o
contato exclusivo da comissão organizadora, associados a telefones, e-mail e endereço.
OBSERVAÇÃO: O envio dos dados corretos permitirá um contato rápido e organizado. Todos os trabalhos
serão avaliados por comissão julgadora, constituída por três integrantes. O melhor pôster e a melhor apresentação
oral serão premiados.
ASSOCIAÇÃO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: (21) 2285-0892 | congressos@sgorj.org.br | www.sgorj.org.br
Local do evento: HOTEL PRODIGY SANTOS DUMONT (Aeroporto): Av. Alm. Silvio de Noronha, 365 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20021-901

