REGRAS DE SUBMISSÃO DE TEMAS LIVRES
O(a) autor(a) do tema livre deverá preencher o cadastro com as suas referências pessoais;
O fornecimento do CPF do(a) autor(a) e todos os coautores faz-se obrigatório. Esta exigência permite que o
julgamento posterior dos trabalhos não seja realizado por colegas envolvidos na pesquisa;
A data limite para o envio será até as 23h59 do dia 28 de fevereiro de 2019;
O preenchimento e envio será exclusivamente por meio eletrônico;
Siga as instruções na tela, clicando nos locais indicados. As páginas apresentadas demonstrarão, de forma
sequencial, a formatação requisitada pelo Congresso;
Aceitaremos trabalhos referente a Relato de Caso, Estudo Clínico ou Experimental e Revisão de Literatura com
temas de Anestesiologia;
O trabalho será anexado em formato Word na página de submissão, devendo o arquivo possuir somente uma
única página;
O arquivo deverá ser produzido em fonte Arial tamanho 12, contendo margens superior, inferior, esquerda e
direita com 2,5;
O trabalho deve iniciar seu conteúdo na primeira linha da página. Não deverá haver linhas em branco no início
do documento;
Em hipótese alguma deverão constar no arquivo do Word o Título do trabalho, nomes dos autores e nome
das instituições. Caso ocorra o trabalho será automaticamente REJEITADO;
A inserção de tabelas, gráficos ou figuras será permitida, devendo estar formatada no documento em Word a
ser anexado, respeitando-se o limite máximo de uma página;
O trabalho deverá ser apresentado de forma estruturada: Introdução, Métodos, Resultados e Conclusão;
Referências bibliográficas não devem ser incluídas no texto;
Abreviaturas devem surgir entre parênteses, após a palavra completa, mantidas no menor número possível;
Os resultados devem ser expostos de modo claro e a conclusão baseada nos dados apresentados. Resumos
incompletos (exemplo: “Os resultados serão apresentados e discutidos…”) não serão aceitos para
apresentação;
Após enviar o trabalho, o(a) autor(a) poderá acessar sua página até a data limite de submissão e, com seu login
e senha, alterar os nomes dos autores e instituições e substituir o arquivo do trabalho. Depois dessa data não
será permitida qualquer alteração;
Cada tema enviado recebe um número e agrupado a este um cadastro individual com os dados do(a) autor(a),
coautores, e instituição(ões);
A comunicação da aprovação do trabalho será divulgada no site do Congresso e através do e-mail cadastrado;
Leia atentamente as orientações sobre o processo de submissão e as regras de formatação, visando garantir o
envio correto do resumo do trabalho científico;
Áreas:
- Anestesia obstétrica;
- Anestesia pediátrica;
- Anestesia cardiotorácica;
- Anestesia geriátrica;
- Reposição volemica;
- Monitorização;
- Farmacologia aplicada;
- Dor;

- Terapia intensiva;
- Via aérea difícil;
- Obesidade e anestesia;
- Complicações em anestesia;
- Medicina perioperatoria.
1. Premiação
Os melhores trabalhos serão premiados com certificação especial. A lista dos vencedores será divulgada no site
do congresso;
Os critérios para pontuação e premiação serão segundo:
- Relevância do tema (originalidade, importância e aplicabilidade);
- Clareza da redação;
- Metodologia científica;
- Qualidade das conclusões (coerentes com os resultados / ajudam a resolver as perguntas feitas);
- Interesse para publicação.
2. Orientações sobre o processo de submissão e apresentação do e-pôster
Para os trabalhos aceitos, o sistema irá liberar a área para envio antecipado do e-pôster;
Acesse a área de trabalhos científicos na página do Congresso para baixar o modelo padrão (Template) e as
regras de formatação;
Prepare o e-pôster em Power Point utilizando o Template e salve no formato PDF antes do envio. O sistema
não aceitará arquivos em outro formato;
Não realize alterações no Template;
Para cada trabalho aprovado haverá um formulário para seleção do arquivo em PDF e envio;
A apresentação deve ser na vertical (formato retrato) em um único slide;
O título do e-pôster deve ser idêntico ao resumo enviado previamente para avaliação;
Abaixo do título, inclua o nome do(s) autor(es) e sua(s) respectiva(s) instituição(ões);
É permitido usar tabelas, gráficos, figuras e fotos;
A submissão dentro do prazo estipulado é de responsabilidade do autor. A Comissão Organizadora do
Congresso não se responsabilizará por trabalhos entregues fora da data;
O prazo para envio do e-pôster será até 28 de fevereiro de 2019;
No horário agendado, o autor deverá estar presente e irá dispor de 5 minutos para expor a sua pesquisa, além
de responder às perguntas dos debatedores designados e visitantes;
É obrigatório o(a) autor(a) estar inscrito para a apresentação do trabalho. A apresentação deste não prevê o
pagamento de honorários, estadia ou passagem aérea, que ficam portanto sob responsabilidade do(a)
autor(a)do trabalho.

