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INSCRIÇÃO 

 O autor principal deverá obrigatoriamente estar inscrito no congresso. Cada autor principal 

poderá inscrever no máximo 02 (dois) resumos. Não há limite para co-autores. 

 Os trabalhos devem ser encaminhados para o e-mail resumos@uopeccan.org.br no 

período de 19 de Agosto a 01 de Outubro de 2019. 

 Não serão aceitos trabalhos enviados após a data definida. 

 
IMPORTANTE: Lembramos que, de acordo com as Resoluções 196/96 e 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, é de responsabilidade do pesquisador principal cumprir os 

critérios éticos estabelecidos para pesquisas com seres humanos e animais.  

 
 Comunicamos que em caso de reprovação do resumo, o valor referente à inscrição não 

será estornado. 

 
NORMAS PARA ENVIO DE RESUMOS  

Áreas de submissão: 

 Pesquisa básica 

 Pesquisa clínica 

 Pesquisa epidemiológica 

 Casos clínicos 

 Multidisciplinar 

 Revisão sistemática e metanálise 

ATENÇÃO: Somente serão aceitos trabalhos dentro da temática oncologia. 

FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos deverão ter a seguinte estrutura: 
 
Título do trabalho: deve ser conciso e refletir o estudo a ser apresentado;  

Dados de identificação: Nome completo do autor principal (constando seu e-mail de 

contato), co-autores e filiação; 

Corpo do resumo: Introdução, objetivo (s), metodologia, resultados, conclusão ou 

considerações finais;  

Palavras-chave: mínimo de 03 (três) palavras. 

 Relatos de caso deverão ser estruturados em: apresentação do caso, discussão e 

comentários finais; 
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 Referências, agradecimentos e ajuda financeira não são obrigatórios e se inclusos devem 

ser computados como Corpo do Resumo e deverão vir ao final do resumo; 

 Extensão mínima de 200 e máxima de 300 palavras; 

 A totalidade de palavras do resumo NÃO INCLUIRÁ o título, os nomes dos autores, a 

formação, a titulação, a filiação e o e-mail do autor correspondente; 

 O texto deverá ser enviado no formato do programa Word for Windows e sem estar 

protegido, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 cm, sem recuo, margens superior e 

esquerda com 3 cm e inferior e direita com 2 cm. 

 

AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 

A avaliação dos resumos enviados será realizada por uma comissão constituída para essa 

finalidade. Para a avaliação serão levados em conta: 

 Estruturação e formatação do resumo; 

 O conteúdo deve apresentar coerência teórica e metodológica, encadeamento lógico entre 

as partes do resumo, tornando a totalidade do texto consistente e compreensível para o 

leitor; 

 A comissão avaliadora se encarregará da leitura e fornecimento do parecer nas 

modalidades: aprovado/ reprovado. 

 O autor principal será notificado por e-mail enviado pela comissão científica do evento até 

a data de 21 de Outubro de 2019. 

 

PÔSTER  

 O Pôster aceito para apresentação deverá ter as dimensões estabelecidas pela comissão 

de avaliação (0,90 X 1,20 cm); 

 É de total responsabilidade do(s) autor(es) trazer material adequado à colocação/fixação 

dos pôsteres (fita adesiva, barbante, tesoura, etc), bem como, sua retirada no dia estipulado. 

Lembramos que os materiais não retirados serão encaminhados para reciclagem (portanto 

não sendo possível a retirada posterior na instituição); 

 Será emitido um único certificado por trabalho apresentado, constando o título do trabalho 

e o nome de todos os autores; 

 O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) ser preenchido(s) de forma correta (tanto a grafia 

quanto a ordem de autoria)  no momento da submissão do trabalho, uma vez que esses 

dados serão utilizados para a confecção do(s) certificado(s). 
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ATENÇÃO:  Os Banners deverão ser colocados na sexta-feira 08/11 entre às 17h e 18h 

e retirados no sábado 09/11 ao final do Congresso. 

 


