
 

 

I Jornada de Mastologia do Sudoeste da Amazônia 

Data: 30 de setembro e 01 de outubro de 2016 

Local: auditório do CREMERO 

Dúvidas: mastorondonia@gmail.com 

 

Sessão Científica: Saúde Mamária  

Data: 30 de setembro de 2016 

Horário: 17:30 Posicionamento dos posters 

    18:00 Avaliação dos posters 

 

Regras Gerais para envio de posters 

Os resumos devem ser inéditos, com conteúdo não publicado até a data de 

submissão no congresso. O autor principal deverá estar devidamente 

inscrito no congresso para envio do seu trabalho. 

Só será aceito o envio digital em formato .PDF como anexo para  o endereço 

eletrônico: mastorondonia@gmail.com. Os Resumos não devem ser enviados 

pelo correio. O prazo para envio dos trabalhos será do dia 01 de setembro ao 

dia 20 de setembro de 2016 às 17h. A divulgação dos trabalhos aprovados 

será no dia 25 de setembro através do site do Cremero. 

Serão aceitos resumos escritos em português, inglês e espanhol. As 

bibliografias consultadas NÃO devem ser enviadas através do resumo, mas 

devem ser obrigatoriamente expostas durante a apresentação dos trabalhos, 

no formato ABNT ou Vancouver. Os resumos a serem submetidos devem 

conter conteúdo semelhante àquele a ser apresentado na jornada. Não será 

aceita inclusão ou modificação de autor/coautores(*).  

A Comissão Organizadora se reserva ao direito de recusar resumos segundo 

julgamento dos avaliadores e da Comissão Científica. Não serão aceitos 

trabalhos de revisão de literatura.     Resumos que não atenderem estritamente 

às normas de formatação e limite de caracteres serão sumariamente 

eliminados. O processo de avaliação é sigiloso e os avaliadores não podem se 

manifestar fora da comissão avaliadora. O autor principal do trabalho receberá 

um e-mail com o aceite do mesmo.  

O envio do resumo representa um compromisso do(s) autor(es) em apresentar 

o trabalho, se aceito, durante a jornada. O autor-relator deve estar inscrito no 

congresso e será o responsável em cadastrar o resumo e poderá apresentar no 

máximo TRÊS trabalhos. Não há limite para participação como co-autor. O 

autor que não puder comparecer deverá solicitar à Comissão Organizadora,  



 

 

por escrito, a retirada da inscrição do seu trabalho. Caso o primeiro autor não 

esteja presente para apresentação do seu trabalho, e essa ausência não for 

previamente justificada por escrito, será feita advertência oficial pela Comissão 

Organizadora à instituição onde a pesquisa foi realizada. Os autores que não 

comparecerem ao horário e período integral destinado à avaliação dos 

trabalhos durante o congresso não receberão certificado. Interesses comerciais 

devem ser explicitados e declarados por todos os autores e coautores. 

 

OBS: * Nomes grafados de maneira incompleta (por abreviatura ou omissão de 

um ou mais sobrenomes) não serão alterados e constarão no certificado digital 

da maneira como informado pelo autor principal no momento da inscrição. 

 

 FORMATAÇÃO DOS RESUMOS O número máximo de caracteres por 

resumo é de 2500 (incluídos os espaços), excluídos o título, o nome dos 

autores, a filiação institucional e as palavras-chave. O uso de abreviaturas 

somente será permitido se precedidos por uma menção anterior no texto. O 

título deverá conter no máximo 250 caracteres e não será contado no total do 

resumo. 

 

Normas para envio de Relatos de Caso e Séries de Casos 

Os relatos de casos e séries de casos poderão incluir, no máximo, um autor e 

quatro coautores. Os resumos de Relatos de Caso deverão abordar: Objetivo, 

Relato do Caso e Conclusão. O primeiro autor deve estar presente no 

momento da avaliação.     Na avaliação, a Comissão Julgadora levará em 

consideração originalidade, relevância, qualidade da documentação e 

conhecimento científico gerado pelo caso. 

Normas para envio de Temas Livres 

    Os temas livres poderão incluir, no máximo, um autor e seis coautores. Os 

resumos de Temas Livres deverão conter: Introdução, Método, Resultados e 

Conclusão. Trabalhos sem conclusão clara não serão analisados. Na 

avaliação, a Comissão Julgadora levará em consideração originalidade, 

relevância, método, Apresentação,  Objetividade,  Organização, Respeito ao 

tempo de apresentação estipulado, Postura, didática, recursos e estratégias. 

DA CONFECÇÃO e formatação DO PÔSTER (APÓS A AVALIAÇÃO E 

APROVAÇÃO DOS RESUMOS)  

O pôster deverá ser autoexplicativo, obedecendo à dimensão total de 0,90cm 

de largura x 1,20m de altura, tipo Banner (pôster com dimensões fora do 

padrão definido será comprometido a sua avaliação, podendo não ser afixado). 

 Os painéis deverão apresentar letras visíveis a uma distância de 2 metros   



 

 

Será de responsabilidade do apresentador a colocação e retirada do pôster no 

local de exposição, bem como pelos materiais para fixação de seu trabalho no 

espaço designado pela Comissão Organizadora.  Na primeira e segunda 

linhas devem constar, de forma centralizada no painel, em toda sua extensão, 

o título do trabalho (informativo e breve, escrito em letras maiúsculas e negrito); 

o(s) nome(s) do(s) autor(es) e apresentador sublinhado, sua(s) respectiva(s) 

instituição(ões) e o e-mail do primeiro autor ou de um dos autores, entre 

parênteses.  

ESTRUTURA DOS PÔSTERES para Tema Livre: Introdução, método, 

resultados, conclusão e bibliografia.  

Estrutura dos pôsteres para Relato de Caso e Série de Casos:  Objetivo, Relato 

do Caso, Conclusão e Bibliografia.  

 

DA PREMIAÇÃO  

Será selecionado um trabalho pelos professores palestrantes e será premiado 

com certificado de menção honrosa, um jaleco e um livro.  

 

DOS CERTIFICADO  

Será fornecido APENAS UM certificado por trabalho, em nome dos autores. 


