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Trabalhos Científicos
Normas para envio dos trabalhos (Resumos)
Os Resumos poderão ser enviados em português, inglês ou espanhol
Os Resumos deverão ser submetidos exclusivamente pelo sistema online. Resumos
enviados por e-mail, fax ou outra maneira de transmissão de documentos não serão
aceitos e não serão processados pelo Comitê Científico. O autor receberá, em até 72
horas, um e-mail de confirmação de recebimento. Caso não receba o e-mail, deverá
entrar em contato com a organização do evento.









Cada Resumo poderá ter até seis autores, devendo o relator/apresentador ser
indicado no ato da inscrição, segundo informação no formulário on line
Cada inscrição dará direito a participação no congresso e ao envio de três
Resumos como relator/apresentador.
Ao inscrever o trabalho, o autor deverá indicar a forma preferida de
apresentação (oral ou pôster), cabendo à Comissão Científica a decisão final
sobre a forma de apresentação.
Os Resumos devem conter no máximo 300 palavras (resumos fora desse limite
serão excluídos automaticamente pelo sistema) e ter seu conteúdo dividido,
preferencialmente, em: Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados, Discussão e
Considerações finais. O conteúdo do resumo e da apresentação é de
responsabilidade dos autores. As referências (no máximo cinco) não serão
consideradas na contagem das palavras. Ao final do texto, incluir palavras-chave
e a área temática do trabalho, de acordo com relação abaixo.
Nos Resumos é possível a inclusão apenas de textos simples, sem formatação,
sendo assim não é possível inserir figuras, fotos ou tabelas.
Para submeter o Resumo é necessário o pagamento da inscrição do
relator/apresentador. Em caso de não aprovação do resumo enviado, o
relator/apresentador poderá ter o ressarcimento integral do valor da inscrição se
solicitado até 05 dias após comunicação do resultado.

Prazos e resultados






Os Resumos poderão ser enviados até o dia 21 de maio de 2017.
O resultado da avaliação, bem como a forma de apresentação (oral ou pôster),
será comunicado aos autores por e-mail a partir de 02 de junho de 2017 e a
listagem dos resumos aceitos estará disponível no site do evento após a referida
data.
A Comissão Organizadora não se responsabilizará pelas despesas de inscrição,
hospedagem e locomoção daqueles que tiveram seus resumos aprovados.
Os trabalhos aprovados pela Comissão Cientifica serão publicados na forma de
resumos na Revista do IAMSPE (forma digital – CD).
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Critérios de avaliação:






Serão observados os seguintes critérios de avaliação:
A) Originalidade e atualidade do tema;
B) Adequação das partes do resumo e clareza do texto;
C) Relevância do conteúdo para Saúde dos Idosos, Oncologia e Doenças
Degenerativas;
D) Metodologia empregada (se aplicável).

Os resumos devem ser submetidos dentro de uma das
seguintes áreas:
- Idosos e doenças oncológicas. Diagnóstico. Tratamento. Controle;
- Idosos e doenças degenerativas. Diagnóstico. Tratamento. Controle;
- Idosos e pesquisas envolvendo oncologia e doenças degenerativas;
- Hospital “Amigo do Idoso”;
- Geriatria e atendimento ambulatorial;
- Geriatria e cirurgias hospitalares;
- Geriatria e Cuidados Paliativos;
- Geriatria e Atendimento Multidisciplinar.
- Idosos e Diretivas Antecipadas de Vontade;
- Idosos e Estatuto de Direitos dos Idosos;
- Outros.

Normas para apresentação oral:



Caberá a Comissão Científica selecionar os trabalhos de cada área temática que
terão apresentação oral.
O apresentador terá 10 minutos para expor o trabalho. Haverá tempo para debate
ao final de todas as apresentações da sessão de comunicações orais, devendo o
relator/apresentador permanecer na sala para o debate.

Normas para apresentação em pôster:






Cada pôster deverá ser confeccionado no tamanho 90 cm de largura por 120 cm
de altura.
O título deve ser o mesmo do resumo, o tamanho da letra deve permitir a sua
leitura a 3 metros de distância (sugere-se fonte Arial tamanho 40 ou maior).
Abaixo do título, colocar o nome dos autores do trabalho, instituição, cidade e
estado; o nome do apresentador e o seu email devem estar destacados (sugere-se
Arial tamanho 36).
No corpo do trabalho, sugere-se utilizar fonte Arial tamanho 30.
A fixação e retirada dos mesmos são de responsabilidade dos autores.

