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TEMAS LIVRES
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
DATA LIMITE DA INSCRIÇÃO DE TEMAS LIVRES: 20/09/2010
Pôster:
Pesquisas concluídas (estudos de caso, revisões sistemáticas e outros) e relatos de
experiência, segundo as dimensões temáticas do Consenso e Diretrizes em
Termografia Médica 2010 e seus desdobramentos. A apresentação será visual,
disponibilizada em local onde possa ser realizado um agrupamento de pôsteres,
divididos por temas que se interrelacionem ou se complementem. O pôster
permanecerá exposto em local indicado para tal, de acordo com tempo destinado à
sessão. Deverá ser apresentado em painel com dimensões de 120 cm de altura por 90
cm de largura, afixado pelos autores. Ver normas para elaboração de resumos.
Somente serão analisados os TEMAS LIVRES que tenham pelo menos um dos autores
previamente inscritos no Consenso e Diretrizes em Termografia Médica 2010.

OBSERVAÇÃO: Após concluída a submissão do trabalho científico, não
será possível a alteração de arquivo do mesmo no sistema. Portanto
atenção ao enviar o seu arquivo!
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS DAS PRODUÇÕES
CIENTÍFICAS
Os resumos deverão estar de acordo com as seguintes normas:
1. Os resumos deverão ser enviados em lauda com margem superior e esquerda 3,0
cm, direita e inferior 2,5 cm.
2. O título deverá estar em letras maiúsculas com recuo de 2,0 cm a esquerda.
Use EXCLUSIVAMENTE fonte Arial, pitch 10; o título poderá ter no máximo 150 caracteres.
Não use abreviações.
Os nomes completos dos autores deverão localizar-se logo abaixo do título, em
alinhamento à direita e com entrada pelo sobrenome. O nome do relator deve estar
grifado.
§ Nome(s) do(s) autor(es): Escreva PRÉ-NOME e SOBRENOME PRINCIPAL por extenso, com
letras maiúsculas e minúsculas. Abrevie os demais sobrenomes pelas iniciais, sem pontuação.
Quando o último sobrenome for distintivo (Filho, Júnior, Sobrinho, Neto) use abreviatura.
NÃO SERÃO ACEITOS MAIS DO QUE 4 (quatro) AUTORES (1 autor e 3 co-autores).
Quando houver mais de um autor, separe-os por vírgulas.
Aponte, com asterisco, o apresentador do tema.
Cada autor principal poderá enviara até 05 (cinco) trabalhos e apresentar 3 (dois) trabalhos.
No rodapé deverão estar indicados a categoria profissional, maior titulação, cargo e
instituição de trabalho, do relator e de todos os autores, com endereço eletrônico do
relator para contato.
Local onde o trabalho foi realizado: utilize letras maiúsculas e minúsculas.
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Endereço completo a ser utilizado para correspondência com telefone de contato e e-mail.
3. O texto deverá conter no máximo 1000 palavras e ser escrito em letra Arial,
tamanho 12, espaço 1,5, sem parágrafo, contendo informações essenciais (estrutura
de texto):
3.1. ARTIGO CIENTÍFICO - deve constar: Introdução; Método, Resultados, Conclusões e
Referências.
Tamanho
do
texto
–
Máximo
2.700
caracteres
3.2. RELATOS DE CASOS - deve constar: Introdução, Relato de Caso, Discussão e Referências.
Cite 1 referência. Tamanho do texto – Máximo 2.700
3.3. TEMA LIVRE CORRELATO - deve constar: Introdução; Método, Resultados, Conclusões e
Referências. Tamanho do texto – Máximo 2.700 caracteres
3.4. NÃO SERÃO PERMITIDAS, sob qualquer pretexto ou circunstâncias, alusões,
agradecimentos ou referências que possam caracterizar divulgação comercial de produtos,
equipamentos, seus fabricantes e ou distribuidores. Medicamentos devem ser citados pelo
nome farmacológico e equipamentos pela referencial do produto.
Deverão ser indicados de 3 a 5 descritores. Para citá-los, consultar DeCS no site:
www.bireme.br. O tempo de apresentação será informado na carta de aceite.
4. Não serão aceitos trabalhos fora das normas de elaboração de resumos do
Consenso e Diretrizes em Termografia Médica 2010.
5. Cada participante poderá inscrever até 5 trabalhos como relator.

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS PARA A MODALIDADE DE
PÔSTER
Além dos requisitos de preparação dos resumos listados, o processo de avaliação
seguirá as regras a seguir:
1. O conteúdo do resumo deve ser relevante para o tema do congresso e estar
relacionado ao tema Termologia e Termografia médica.
2. O conteúdo deve apresentar coerência metodológica.
3. Deve haver encadeamento lógico entre as partes do resumo, de modo a dar
compreensão ao texto.
4. O resumo deve ser escrito de maneira clara, coerente e concisa.
5. O texto deverá apresentar pertinência científica, tendo coerência teórica entre suas
partes.
A comissão científica se reserva o direito de selecionar os trabalhos pelo mérito ou mudar a
forma de apresentação.
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