REGULAMENTO PARA O ENVIO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

1. Da data de envio dos trabalhos científicos

1.1 A data limite para a submissão dos resumos é 18 de outubro de 2022.
1.2 Para submissão do trabalho, no mínimo um dos autores deverá estar inscrito no evento. O
autor inscrito deve ser o responsável por submeter o trabalho no sistema. Não existe
obrigatoriedade de coautores estarem inscritos.
2. Do processo de envio dos trabalhos científicos

2.1 Cada inscrição permite o envio de um trabalho científico, em que o inscrito deverá ser
obrigatoriamente autor ou coautor, e efetuar o pagamento de R$ 25,00 para a submissão do
trabalho.
2.2 Os resumos deverão ser encaminhados via sistema, através do link:

https://3sis.com.br/SUIv2Trabalhos/?codEve=229
2.3 Após a conclusão do processo será encaminhado a confirmação de recebimento e o número
de identificação do trabalho por e-mail.

3. Da avaliação dos trabalhos científicos

3.1 Os trabalhos serão analisados por uma Comissão Científica e a comunicação sobre a
aprovação do trabalho e a categoria de apresentação (pôster/apresentação oral) será realizada
via email até o dia 23 de outubro de 2022.

4. Dos trabalhos científicos

4.1 O resumo deverá incluir as seções objetivos, métodos, resultados e conclusão.
4.2 Artigos de revisão: Os resumos e as palavras-chave devem ser organizados para cobrir o
assunto que está sendo revisado. O resumo não deve ser dividido em seções. Se apropriado, o

método de coleta de referência e da metanálise deve ser descrito. Relatos de casos: o resumo
deverá conter: introdução, apresentação do caso e comentário.
4.3 O texto do resumo deve conter no mínimo 1000 e no máximo 2500 caracteres com espaços.
4.4 Insira as três palavras-chave em ordem alfabética. As palavras-chave devem ser aquelas que
melhor caracterizem o trabalho, considerando, a terminologia adotada pelo DECS. Se apresentar
dificuldade na seleção das palavraschave consulte o link: http://decs.bvs.br/ 9).
4.5 Se seu trabalho tiver financiamento, favor citá-lo no campo Agência de Fomento e se possuir
conflitos de interesse favor citá-lo no campo Conflitos de Interesse. Caso não possua
financiamento ou conflito de interesses, preencha com NÃO POSSUO.
Antes de submeter o resumo, revise-o com atenção

5. Da apresentação dos trabalhos selecionados
5.1 Apresentação de pôsteres em visitas guiadas nos intervalos da Jornada em 19/11/2022.
Premiação dos 3 melhores trabalhos ao final da Jornada, às 18:00 de 19/11/2022. Presença de
autor obrigatória para recebimento de prêmio (na sua ausência, prêmio vai para o próximo
classificado).
6. Certificado de apresentação dos trabalhos

6.1. Presença de autor obrigatória para recebimento de prêmio (na sua ausência, prêmio vai para
o próximo classificado). Primeiro colocado ganha 1 bolsa de estudos de o valor de até
R$30.000,00, se aprovado no processo seletivo para inscrição até o final de 2024. Segundo e
terceiro colocados ganham inscrição para a II Jornada Internacional e Multidisciplinar de
Urgências e Emergências no Idoso 2023.
6.2 A não apresentação do trabalho científico implicará em não fornecimento do certificado.

7. Disposições Gerais

7.1 Os casos omissos e não previstos neste regulamento serão analisados pela Comissão
Científica do evento.

