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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

Normas Gerais  

 Podem ser inscritos trabalhos, no formato resumo expandido, no 

período de 12 a 30 de setembro de 2019, estando relacionados à temática do 

evento, sendo os mesmos inseridos em um dos eixos temáticos abaixo 

estabelecidos:  

 

1. Epidemiologia e fatores de risco do cancer; 

2. Políticas de Saúde em Oncologia; 

3. Diagnósticos convencionais e inovadores em oncologia; 

4. Tratamentos convencionais, inovadores, paliativos e tecnológicos a 

pacientes oncológicos; 

5. Promoção da Saúde e Prevenção do Câncer; 

6. Redes de apoio de cuidado à família e indivíduo com câncer; 

7. A atuação da equipe multiprofissional para a integralidade do 

cuidado em pacientes oncológicos. 

 

 Para cada inscrito serão aceitos, no máximo, 2 (dois) trabalhos como 

primeiro autor, não podendo ultrapassar 6 (seis) autores por trabalho.  

 Podem ser submetidos trabalhos originais, relatos de experiência e 

revisão de literatura, na forma de resumo expandido;  

 Os trabalhos deverão ser elaborados no idioma português (Brasil), no 

editor de texto Word for Windows, no formato doc, justificado, usando a fonte 

Calibri, tamanho 12, espaçamento 1,5 e margens de 2,5 cm.  

 Os resumos deverão ser enviados no prazo estabelecido para o endereço 

eletrônico: cimo2019cientifica@uesb.edu.br 

 A relação dos trabalhos aceitos estará disponível no endereço eletrônico 

do evento (http://www2.uesb.br/eventos/congressodeoncologia/). 

http://www2.uesb.br/eventos/congressodeoncologia/
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 Será disponibilizado online apenas um certificado por trabalho, no qual 

constarão os nomes de todos os autores e co-autores. 

 

INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS  

 Para submissão, os trabalhos devem constar com as seções abaixo, 

iniciadas com o nome de cada seção em caixa alta e negrito.  

 

TÍTULO – centralizado, negrito, fonte Calibri, tamanho 14, letras em CAIXA 

ALTA, com no máximo 15 palavras.  

AUTOR(ES) – no máximo seis, logo abaixo do título, constando o nome 

completo, seguido da instituição vinculada, cidade, estado e país, e-mail apenas 

do relator.  

INTRODUÇÃO – máximo de 1.500 caracteres com espaço, constando 

também o objetivo do trabalho.  

MATERIAL E MÉTODOS - máximo de 1.500 caracteres com espaço.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO - máximo de 2.000 caracteres com espaço.  

CONCLUSÃO - máximo de 1.000 caracteres com espaço.  

DESCRITORES – de 3 a 5, que constem no DeCS (http://decs.bvs.br/).  

REFERÊNCIAS – no máximo 20, seguindo o estilo Vancouver 

(http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html), ordenadas de 

acordo com a sua citação no texto. 

  

O eixo temático o qual o trabalho está inserido deverá ser informado abaixo 

das referências. 

Obs.: Não serão aceitos trabalhos que constem figuras e tabelas.   

 

FORMAS DE APRESENTAÇÃO 

 

 Comunicação Coordenada – 10 minutos para apresentação do relator. 

 Pôster Eletrônico – 5 minutos para apresentação do relator. 
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Obs.: A forma de apresentação de cada trabalho será definida segundo 

avaliação dos pareceristas.  

 Os trabalhos aprovados, bem como a forma de apresentação, serão 

divulgados na página oficial do evento, estando o dia e horário da apresentação 

previstos na programação.  

 O modelo de pôster eletrônico e da comunicação coordenada será 

divulgado juntamente com a lista de trabalhos aprovados. 

 O relator deverá entregar na sala a apresentar o trabalho, previamente 

(até 20 minutos antes do início da sessão de apresentações), o arquivo contendo 

a apresentação em pen drive, no formato .pdf, estando à sua disposição projetor 

multimídia e notebook. 

 

Obs.: Os três melhores trabalhos apresentados em cada uma das categorias 

(comunicação coordenada e pôster eletrônico) serão premiados. 

 

PUBLICAÇÃO EM ANAIS 

 Os Anais serão publicados em meio eletrônico na Revista Saúde.com 

(ISSN 1809-0761). Só serão publicados os trabalhos que forem aprovados pela 

comissão científica e que o relator esteja inscrito no evento. 


