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Normas de Submissão e Edição 

A inscrição deverá ser realizada atraves do link que será disponibilizado nos informes 

que veicularão nas redes sociais do C.A.M.F. e no flyer de divulgação.  

O prazo de inscrição dos trabalhos será do dia 10/09/2018 ao dia 29/09/2018. 

A organização do Congresso não se responsabiliza pelo envolvimento do Comitê de 

Ética em Pesquisa nos trabalhos enviados, considerando tal procedimento como 

responsabilidade exclusiva aos autores. A Comissão Científica fica, portanto, isenta 

de qualquer intercorrência relacionada a esse processo.  

Os trabalhos devem ser originais, não tendo sido submetidos à apreciação de 

periódicos com o intuito de publicação.  

A inscrição no Prêmio implica na aceitação tácita deste Regulamento.  

Os trabalhos deverão estar nas normas do estilo Vancouver.  

Cada trabalho só poderá concorrer a uma única categoria de premiação, sendo livre 

para apresentação em mais de uma categoria. 

Os resumos dos trabalhos científicos deverão respeitar os seguintes critérios: I - 

Serão aceitos no máximo 8 (oito) autores, sendo um autor principal, coautores e 

orientador docente. §1º Autor principal: cada trabalho, independente da categoria, 

poderá conter apenas 1 (um) autor principal. Não existe limite máximo de trabalho 

por autor. §2º Coautores: cada trabalho, independente da categoria, poderá conter 

até 5 (cinco) coautores. Não existe limite máximo de trabalho por autor. §3º 

Orientador docente: cada trabalho deverá apresentar pelo menos 1 (um) professor 

como orientador. Ele deve ter seu nome incluso ao trabalho, obrigatoriamente. §4º 



Inscrição de autores: pelo menos 1 (um) autor, sendo ele o autor principal, deverá 

estar inscrito no congresso (até a data anterior ao evento) para a apresentação do 

trabalho. II - O resumo não poderá conter gráficos, figuras, fotos e tabelas. Deverá 

ser enviado em português, em outros idiomas não serão aceitos. III - O resumo do 

trabalho deverá ser enviado para o e-mail cientifico.comec@gmail.com, 

impreterivelmente até o dia 01/10/2018. 

O resumo do trabalho deverá ser entregue em envelope lacrado, em três cópias, 

impreterivelmente até o dia 08/10/2018em mãos aos membros do Departamento 

Cientifico. Trabalhos entregues após esta data não serão considerados.  

O trabalho científico pronto, sendo os slides da apresentação oral e o banner 

digitalizado, deverá ser enviado para o email cientifico.comec@gmail.com, até o dia 

13/10/2018.  

Somente serão avaliados os trabalhos enviados na seguinte formatação: Título: 

Deverá estar na parte superior, com a primeira letra maiúscula. Autores: relacionar 

nome e sobrenome dos autores (no máximo 8 autores), separados por ponto e 

vírgula, sendo o autor principal colocado em primeiro lugar. Deverá estar disposto 

abaixo do título. Instituição: nome da instituição de todos os autores por extenso, com 

a sigla entre parênteses. Deverá estar disposto abaixo do título. Corpo do Resumo: 

máximo de 2500 caracteres (com espaço) divididos entre os itens abaixo. O corpo 

do resumo para as formas de apresentação deverá conter: 

Para trabalhos originais: Introdução Metodo Resultados Conclusões Referências 

Para relato de caso: Introdução Relato Discussão Referências 

Serão aceitos no máximo 5(cinco) resumos de trabalhos, por inscrito. 

 


