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INSTRUÇÕES PARA O ENVIO DE RESUMOS 

 

 As inscrições dos resumos devem ser feitas em formulário próprio, disponível no site 

https://www.univali.br/eventos/saude-e-esporte/Paginas/evento3345.aspx e deverão ser 

realizadas até o dia 15/03/2020. No processo de submissão online, os campos devem ser 

preenchidos de acordo com as informações necessárias. 
 Poderão ser inscritos trabalhos nas categorias “Graduação” para alunos regularmente 

matriculados em cursos de graduação; e “Pós-Graduação” para alunos matriculados em 

qualquer curso de pós-graduação stricto sensu ou lato sensu, além de profissionais, egressos de 

Programas de Pós-Graduação, pesquisadores e professores. 

 As modalidades de apresentação serão:  

1) Pesquisa: incluindo pesquisa clínica, laboratorial, experimental e trabalhos de revisão da 

literatura (incluindo ou não meta-análise);  

2) Conferência Clínica: envolvendo apresentação de casos clínicos e/ou série de casos 

clínicos (2 ou mais), discutindo abordagens de diagnóstico e condutas terapêuticas. 

 O apresentador será sempre o primeiro autor, e o orientador o último autor, sendo o número 

máximo de autores um total de 7 (sete). 

 O título do resumo deve ter no máximo 120 caracteres sem contar os espaços. O resumo deverá 

conter no máximo 250 palavras e ser dividido em seções de acordo com a categoria, como a 

seguir:  

o Categoria Pesquisa: Introdução, Objetivo, Métodos, Resultados, Discussão (ou 

Resultados e Discussão” e Conclusões;  

o Categoria Conferência Clínica: Introdução, relato de caso(s) e Discussão.  

 Acrescentar a seção “Apoio”, ao final do texto, nos casos onde houve incentivo de pessoas ou 

Instituições (Agências de Fomento), que tenham colaborado com apoio material/financeiro (esta 

seção não é obrigatória e não compõe o máximo de 250 palavras). 

 Os resumos não poderão incluir figuras, gráficos ou tabelas. 

 Utilize processador de texto compatível com Microsoft Word®, fonte Times New Roman, 

tamanho 12. Digitação em espaço 1,5 e justificado. Não destaque trechos do texto com estilo 

sublinhado ou negrito. Não separe sílabas. 

 Deverá conter 5 palavras-chave (Unitermos) correspondentes às palavras ou expressões que 

identifiquem o conteúdo do estudo de acordo com a lista de “Descritores em Ciências da Saúde 

- DeCS”, elaborada pela BIREME, (disponível em http://decs.bvs.br/) ou a lista de “MeSh – 

Medical SubjectHeadings” (disponível em http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). 

 A Comissão científica somente irá avaliar os trabalhos que estiverem dentro das normas. Todo 

trabalho, após ser submetido, não poderá sofrer alteração.  

 Os resumos aprovados serão divulgados no site, assim como os dias e horários das 

apresentações. O apresentador deve ficar atento às atualizações do site do evento. 

 Os trabalhos apresentados no Congresso serão posteriormente publicados em um caderno de 

resumos em uma edição suplementar de Revista com ISSN.  

https://www.univali.br/eventos/saude-e-esporte/Paginas/evento3345.aspx
http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html


 APENAS SERÃO CORRIGIDOS E ACEITOS TRABALHOS COM PRIMEIRO 

AUTOR COM INSCRIÇÃO PAGA E CONFIRMADA NO IX CONGRESSO SUL 

BRASILEIRO DE CANCER DE BOCA 

 

ORIENTAÇÕES PARA CONFECÇÃO DOS PAINÉIS 

 

 Caso o trabalho seja aprovado, deverá ser confeccionado um Painel nas seguintes medidas:  

 

 O tamanho padrão de banner para ser utilizado nos biombos é de 90 (L) x 120 (A) cm. 

 A altura pode ter um máximo de 170 cm, mas a largura deve ser de obrigatoriamente de 90 cm. 

 O banner deve ser confeccionado em lona (de preferência) e possuir bastão, ponteiras e cordão 

para facilitar a fixação. 

 Banners confeccionados em papel ou que não possuam o bastão, não podem ser fixados nos 

biombos. 

Ainda, deve seguir as seguintes orientações de formatação: 

 Título e conteúdo do painel deverão estar em português. Abaixo do título e com letras 

menores devem aparecer os nomes dos autores na mesma ordem de submissão do resumo, assim 

como suas afiliações, incluindo departamento e instituição. O nome do apresentador deverá 

estar sublinhado e deverá ser afixada ao painel uma fotografia do apresentador no canto superior 

direito. 

 Corpo do painel - deverá ser autoexplicativo, de preferência com o mínimo possível de texto e 

o máximo de ilustrações (incluindo figuras, gráficos e tabelas, quando aplicável). Sugere-se que 

as conclusões sejam colocadas na forma de itens. Não é obrigatória a inserção de resumo 

(abstract) e nem de referências bibliográficas. 

 Apresentação do painel - durante os períodos de apresentação o apresentador deve se 

posicionar ao lado do painel e aguardar o avaliador. Serão 5 minutos de apresentação do painel, 

seguidos de até 2 minutos para perguntas do avaliador. A comissão científica do evento 

disponibilizará no site o dia e horário da apresentação de cada trabalho, assim como, orientações 

de horário para fixação e retirada dos mesmos nos biombos. 


