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NORMAS GERAIS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
 
 
CRITÉRIOS PARA ENVIO DO RESUMO: 
 
Serão considerados pelo Comitê Científico da IV Jornada de Radiologia e 
Congresso de Saúde do Vale os resumos que atenderem as normas de 
formatação e que cumprirem as seguintes exigências: 

1. Cada participante poderá submeter até 10 (dez) resumos como autor 
principal; 

2. Cada resumo deve possuir no máximo 3 (três) autores; 

3. Todos os autores deverão participar do evento; 

4. Os resumos propostos deverão ter inserção em temáticas da área 

da saúde ou radiologia diagnóstica ou intervencionista; 

5. Não será possível corrigir ou modificar os resumos depois de 

enviados; 

6. Os resumos poderão sofrer correções gramaticais, adequações 

estilísticas e editoriais pela Comissão Científica. 

 

Somente poderão apresentar e receber o Certificado   

atenderem as condições acima mencionadas. 

 

Os conteúdos dos resumos apresentados são de exclusiva responsabilidade 

dos autores.  

 

 

FORMATO DE SUBMISSÃO DO RESUMO: 
 

O resumo deve ser enviado em formato de editor de textos Word 1997 (ou 

posterior) ou PDF, com as seguintes diretrizes: 

 

a) Folha A4 (29,7cm x 21 cm); 
b) Margens superior e esquerda:3 cm; margens inferior e direita: 2 cm; 
c) Espaçamento entre linhas “Simples”; 
d) Fonte ARIAL com tamanho 12; 
e) Alinhamento justificado. 

 
O resumo deve conter a seguinte 
estrutura: 

1) Título; 
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2) Nomes dos autores; 
3) Identificação da(s)instituição(ões); 
4) Endereço eletrônico do autor principal; 
5) Resumo estruturado; 
6) Palavras-chave; 
7) Informação de financiamento obtido (quando for o caso); 

 

O título do resumo deve estar em letra maiúscula e em negrito, com 

alinhamento centralizado e ser descrito em no máximo duas linhas. 

 

Os nomes completos dos autores devem aparecer abaixo do título, 

centralizados e sem negrito, com uma linha em branco entre o título e 

o(s)nome(s) do(s)autor(es). 

 

A identificação da(s) instituição(ões) dos autores devem aparecer 

imediatamente abaixo do nome dos autores, centralizada e sem negrito. 

 

O endereço eletrônico (e-mail) do autor principal deve aparecer 

imediatamente abaixo da identificação da(s) instituição(ões), centralizado e 

sem negrito. 

 

O resumo deve apresentar uma descrição concisa e estruturada do trabalho, 

de no máximo 250 palavras em um único parágrafo, em língua portuguesa. 

Notas de rodapé e abreviações não definidas não devem ser usadas. O 

resumo deve ser apresentado contemplando os seguintes itens: Introdução, 

Objetivo, Métodos (se pesquisa), Resultados, Discussão (se relato de caso) 

e Conclusão. 

 

As palavras-chave (máximo de 06) devem aparecer logo após o resumo. 

Recomendamos o uso dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), 

disponível no endereço <http://decs.bvs.br/>. 

 

Caso o trabalho tenha recebido financiamento, deve ser informado o nome 

da fonte financiadora, com alinhamento justificado e sem negrito, logo abaixo 

das palavras-chave, com uma linha em branco entre os campos. 

 

Trabalhos que não atendam os critérios descritos anteriormente, serão 

automaticamente excluídos. 
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ENVIO DO RESUMO: 

 
O arquivo contendo o resumo, salvo em documento de texto, deve ser 

enviado eletronicamente pelo site: www.institutoammo.org (após realizada a 

inscrição, na área do usuário). 

 

Data limite: 10/10/2019. 

Resultado final: até dia 21/10/2019 

 

 

AVALIAÇÃO DO RESUMO: 
 

Cada resumo será avaliado por uma comissão composta por 2 (dois) 

pareceristas ad hoc e receberá nota entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez) pontos (com 

uma casa decimal) de acordo com os seguintes critérios de avaliação: 

I. Relevância/originalidade do tema (0 a 2 ponto); 
II. Adequação teórico-metodológica aos objetivos propostos (0 a 

2ponto); 
III. Qualidade da análise dos dados e dos resultados (0 a 2 ponto); 
IV. Coerência e alcance das conclusões (0 a 2 ponto); 
V. Qualidade da redação e organização do texto (0 a 2 ponto). 

 

O resumo que não atender aos critérios descritos anteriormente ou não 

obtiver média aritmética, das avaliações, igual ou superior a 5,0 (cinco) 

pontos, será eliminado do processo de avaliação. 

 

 

Todos os trabalhos classificados deverão ser apresentados em forma 

de banner na data do evento (26/10/2019), no Nobile Suites del Rio, 

para receberem os certificados. 

 

Obs.:O tripé, para suporte do banner, é de responsabilidade dos autores 

 

 

A comissão do evento irá ajuda-lo orientando o local adequado para 

exposição. 

 
 
 

http://www.institutoammo.org/
http://www.institutoammo.org/
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CLASSIFICAÇÃO DOS TRABALHOS E RESULTADO FINAL: 
 

Os 3 (três) trabalhos com melhor pontuação terão os autores homenageados 

no final do evento e receberão certificado de honra ao mérito. 


