
SUBMISSÃO DE PÔSTERS: 
 
 
DAS REGRAS – Somente serão analisados pela Comissão Científica os resumos que 
estiverem impreterivelmente de acordo com as seguintes regras: Título: Em caixa alta, 
seguido de autor (es) e Instituição. O corpo do resumo deverá conter os tópicos a seguir, 
em um parágrafo único. 
 
Obs.: Obrigatoriamente 01 (um) dos autores deverá estar inscrito no evento. 
  
a) Introdução – Apresentar do tema do estudo em uma ou duas frases. 
b) Objetivo – Enunciar claramente a hipótese estudada. 
c) Tipo de estudo – Indicar brevemente se o estudo trata de relato de caso, série de casos, 
estudo observacional, estudo de casos e controle, estudo prospectivo, ensaio clínico 
randomizado e/ou outros tipos de delineamentos. 
d) Material e Métodos – Descrever brevemente as características da amostra estudadas, os 
métodos utilizados para a coleta de dados e as intervenções realizadas, bem como as análises 
estatísticas empregadas, exceto nos relatos de caso. 
No caso de pesquisas com seres humanos ou animais, obrigatoriamente, deve-se incluir o 
protocolo de pesquisa aprovado por um comitê de ética institucional. 
e) Resultados – Apresentar os dados em detalhes suficientes para a compreensão das 
conclusões. Dados numéricos e resultado da análise estatística (quando pertinente) devem 
ser apresentados. 
f) Conclusões – Apresentar as principais conclusões do trabalho em uma frase.  
g) Formatação – O resumo será apresentado em fonte Arial 12, espaçamento 1,5 e margem 
justificada. Deve conter entre 150 e 300 palavras (corpo – excluindo título, autores e palavras 
chave). Referências bibliográficas não devem ser citadas e abreviaturas devem ser evitadas.  
 
MODELO DO RESUMO: Clique AQUI. 
 
DO ENVIO – Os resumos deverão ser enviados através do e-mail 
comunicacrefito10@gmail.com até às 18:00 horas do dia 13 de setembro de 2018. 

DA SELEÇÃO - para que os trabalhos sejam avaliados pela comissão científica, é 
imprescindível que todas as orientações deste regulamento sejam seguidas rigorosamente.  
 
Todos os resumos recebidos que estiverem de acordo com este regulamento, serão avaliados 
por meio de consultores que compõe a comissão científica do evento, que comunicará o 
aceite ao autor, por e-mail ( para o mesmo e-mail utilizado pelo autor para encaminhar o 
Resumo ), no dia 01 de outubro de 2018. 
 
CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO:  

 
1. Relevância e originalidade; 

2. Clareza e pertinência dos objetivos; coerência com metodologia; 

3. Delineamento de pesquisa adequada aos objetivos; 

4. Descrição dos métodos / procedimentos e análise estatística adequada ao delineamento. 

Descrição clara da população e tamanho da amostra. Definição das variáveis em estudo, 
principalmente de intervenção ou exposição e desfecho; 
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5. Importância para o avanço do conhecimento. Potencial de aplicabilidade e impacto dos 
resultados.  
OBS: Inserir o protocolo do CEP e Instituição da aprovação para estudos com animais ou 
seres humanos. 

 
Os trabalhos selecionados deverão ficar expostos para avaliação da comissão cientifica. 

Data e horário de fixação do Pôster - 27/10/18 – 10:00 horas 

Data e horário da avaliação do Pôster – 27/10/18 – 12:30 – 14:00 horas 

Data e horário de retirada do Pôster – 27/10/18 – 19:00 horas 

  
DO PÔSTER:  

O pôster deverá ter as dimensões de 1,20 m de altura por 0,80 m de largura. O título deverá 
ser o mesmo utilizado no resumo e ser escrito em letras maiúsculas que permitam boa leitura 
numa distância em torno de três metros. O texto deverá conter as mesmas informações do 
resumo. Recomenda-se utilizar ilustrações, gráficos e fotografias que facilitem comunicação 
visual. Os pôsteres deverão ser colocados e retirados pelo autor conforme descrito acima. O 
autor apresentador deverá permanecer no local (junto ao pôster), no dia e hora pré-
determinados para eventuais discussões, esclarecimentos e avaliação.  
 
 
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO A QUAISQUER DAS REGRAS SUPRACITADAS, O TRABALHO 
ENVIADO ESTARÁ AUTOMATICAMENTE NEGADO. 
 

DATAS IMPORTANTES: 

 

PRAZO MÁXIMO PARA ENVIO DO RESUMO: Os resumos deverão ser enviados para o e-mail 

comunicacrefito10@gmail.com até às 18:00 horas do dia 13 de setembro de 2018. 

 
ENVIO DO ACEITE:  A comissão científica do evento, comunicará o aceite ao autor, 

por e-mail ( para o mesmo e-mail utilizado pelo autor para encaminhar o Resumo ), no dia 
01 de outubro de 2018. 
 

APRESENTAÇÃO DOS PÔSTERS: 

Data e horário de fixação do Pôster - 27/10/18 – 10:00 horas 

Data e horário da avaliação do Pôster – 27/10/18 – 12:30 – 14:00 horas 

Data e horário de retirada do Pôster – 27/10/18 – 19:00 horas 
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