EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
1. INSCRIÇÃO
A inscrição dos trabalhos será feita através do envio do RESUMO SIMPLES ou
EXPANDIDO. A inscrição dos resumos para análise e seleção deverá ser feita de
20/02/2018 até às 23h59min do dia 15/04/2018 por meio site do evento, no campo
específico para a submissão dos trabalhos. Não serão aceitos trabalhos
encaminhados por outras vias (correios, fax, e-mail e etc...).
1.1. Os trabalhos deverão ser compostos por, no máximo, 1(um) autor, 4 (quatro)
coautores e 1 (um) orientador. Não há limite para submissão de trabalhos.
1.2. Os trabalhos somente poderão ser submetidos quando o autor já estiver
devidamente inscrito no evento;
1.3. O nome do apresentador deverá ser sublinhado no resumo a ser enviado;
1.4. A ordem de envio dos nomes dos autores será a mesma emitida no certificado.
Ordem recomendada para os autores: autor, co-autores, orientador;
1.5. Serão aceitos trabalhos de REVISÃO INTEGRATIVA, REVISÃO
SISTEMÁTICA, ESTUDO DE CASO e PESQUISA DE CAMPO.
2. DAS REGRAS PARA CONFECÇÃO DO RESUMO SIMPLES E EXPANDIDO
2.1. O resumo poderá ser redigido em Português Brasil, Inglês ou Alemão. Fonte
Arial, tamanho 12 e espaçamento simples de acordo com o ANEXO 01;
2.2. O RESUMO SIMPLES deve possuir no mínimo 250 (duzentas e cinquenta)
palavras e no máximo 500 (quinhentas) palavras, não contabilizando título, autores
e referências;
2.3. O RESUMO EXPANDIDO deve possuir no mínimo 1.500 (mil e quinhentas)
palavras e no máximo 2.500 (duas mil e quinhentas) palavras, não contabilizando
título, autores e referências;
2.4. O resumo deverá constar de Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados,
Conclusão e Referências, salvo Relato de Caso, que poderá constar de
Introdução, Descrição do Caso ou Considerações Finais e Referências,
destacados em letras maiúsculas seguido de dois pontos. Exemplo:
“INTRODUÇÃO:” e “OBJETIVOS:”; as pesquisas com seres humanos DEVEM ser
aprovadas por um Comitê de Ética em Pesquisa de acordo com a Resolução no
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e está aprovação deve ser declarada
no item Métodos;
2.5. Os trabalhos poderão ser confeccionados em tema livre, mas que tenham
provocado a reflexão/discussão acerca da temática geral do congresso;
2.6. Não será permitida a utilização de ilustrações (gráfico, tabela, quadro, etc.) no
resumo. Para a análise e seleção dos trabalhos, somente será considerada a
parte textual do resumo;
2.7. Os trabalhos aprovados não serão corrigidos ou revistos pela Comissão
Científica do evento, portanto serão publicados nos anais exatamente da forma

como submetidos, sendo de exclusiva responsabilidade dos autores a correta
redação;
2.8. As bibliografias consultadas não devem ser citadas no corpo do texto,
somente no final no trabalho, devendo ter no máximo 5 referências bibliográficas
no estilo Vancouver;
2.9. Alterações posteriores no texto do resumo, bem como alterações de nome
dos coautores e instituições relacionadas não serão permitidas após a
submissão do trabalho. Mudanças posteriores em relação ao nome do
apresentador deverão ser informadas com no máximo 02 (dois) dias de
antecedência para o e-mail da Comissão Científica (ensino@saomarcos.org.br),
informando o título do trabalho e o nome do novo apresentador, devendo este
estar obrigatoriamente inscrito no evento.
2.10. Os trabalhos aprovados e apresentados no I Congresso Internacional de
Trauma serão publicados em ANAIS.
3. DASELEÇÃO E APRESENTAÇÃO
3.1. Serão desqualificados os trabalhos que não estiverem dentro dos padrões de
Metodologia Científica;
3.2. Todos os resumos qualificados serão avaliados e selecionados
exclusivamente pela Comissão Científica do evento, que levarão em conta a
relevância do trabalho na sociedade, originalidade e clareza da redação;
3.3. Os trabalhos selecionados serão divulgados a partir do dia 04/05/2018 no site
do evento;
3.4. Todos os trabalhos selecionados devem ser apresentados no evento pelos
respectivos apresentadores indicados no momento da inscrição, em dia e
horário a ser definido pela Comissão Organizadora e informado previamente aos
autores e apresentador do trabalho;
3.5. O autor/apresentador do trabalho selecionado que não tenha inscrição gerada
e paga no evento (salvo cortesia ou caso tenha sido ganhador de algum prêmio
ofertado pela Comissão Organizadora), terá seu certificado retido e o seu trabalho
retirado das publicações oficiais do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE
TRAUMA;
3.6. O apresentador do trabalho obrigatoriamente deve ser um dos autores ou
coautores, porém jamais o orientador do trabalho;
3.7. É vedada a manifestação dos demais autores e/ou orientadores antes,
durante ou após a apresentação do trabalho, ficando a cargo única e
exclusivamente do apresentador esclarecer os questionamentos do público e da
Comissão Científica;
3.8. O apresentador do e-pôster deverá comparecer com 45 minutos de
antecedência ao horário previsto para sua seção de apresentação e assinar a lista
de frequência. A ausência do apresentador no horário do julgamento acarretará
desclassificação automática do trabalho;
3.9. O modelo e as normas para a confecção do e-pôster será disponibilizado no
site pela comissão científica.
4. DA PREMIAÇÃO
4.1. Os três melhores trabalhos serão divulgados na cerimônia de encerramento
do evento, receberão certificados de menção honrosa comprovando a respectiva

colocação, além da premiação a ser definida pela comissão organizadora.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
5.1. A comissão organizadora reserva-se o direito de cancelar, interromper,
suspender ou adiar este processo no todo ou em parte, em caso fortuito ou de
força maior;
5.2. Os autores e co-autores dos trabalhos reconhecem e declaram, assumindo
todas as responsabilidades legais, de forma irrevogável e irretratável, que todas as
informações fornecidas, bem como o conteúdo do trabalho inscrito, são
verdadeiras, próprias e originais;
5.3. Os casos omissos deste processo serão analisados pela Comissão
Organizadora e Científica.

ANEXO O1

TÍTULO DO TRABALHO: CAIXA ALTA, NEGRITO E FONTE 12
Nome completo1, Nome completo2, Nome completo3 (Máximo 6 autores).
1
Titulação, Universidade vinculada, Cidade, Estado; 2Titulação, Universidade
vinculada, Cidade, Estado; 3Titulação, Universidade vinculada, Cidade, Estado.
INTRODUÇÃO:
Os autores deverão seguir este modelo no momento da submissão, todos resumos
deverão ser submetidos em um arquivo do Word, fonte Arial (12) e espaçamento
simples.
Todas as abreviações devem ser especificadas no corpo do texto, quando
utilizadas pela primeira vez.
OBJETIVO(S):
Apresentação das finalidades do estudo.
METODOLOGIA:
Divida este tópico em tipo de estudo, local da pesquisa, características dos
participantes, procedimentos, desfechos, descrição dos equipamentos/exercícios,
análise estatística e (se possuir) número de aprovação do comitê de ética local
(número/ano) ou com outros tópicos que se julgarem necessários conforme o tipo
de estudo, sem utilização de subtópicos.
RESULTADOS:
Atente-se a apresentar os resultados mais relevantes para compreensão do
trabalho.
CONCLUSÃO:
A comissão Científica se reserva no direito de não aceitar os trabalhos que não
seguirem as regras e o formato deste documento.
Salvo Relato de Caso, que poderá constar de Introdução, Descrição do Caso,
Considerações Finais e Referências.
PALAVRAS-CHAVES:
No mínimo 03 palavras, no máximo 05. Recomenda-se empregar termos utilizados
na lista do DeCS (http://decs.bvs.br/).
REFERÊNCIAS
Deve constar no máximo 05 referências, onde as mesmas devem estar no estilo
Vancouver.

