
 

Normas e Instruções para Submissão de Temas Livres  

Do Processo de Submissão 

1. As submissões dos temas livres (TL) serão feitas exclusivamente através do 

sistema eletrônico da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no endereço 

http://tl.cardiol.br/temaslivres/eventos.asp 

2. A submissão no sistema eletrônico implica na aceitação das regras de submissão, 

julgamento, apresentação, premiação e no compromisso da apresentação. O 

autor deverá assinalar sua concordância no quadro específico. 

3. As submissões terão início no dia 08/07/2019 e se encerrarão às 24:00h de 

08/09/2019, pelo horário de Brasília. 

4.  Solicita-se fazer o login  e preencher os campos que aparecerão 
sucessivamente até a f inalização do processo. Os campos CPF, data 
de nascimento, ano de formatura e número do registro profissional 
(CRM), apresentados na tela inicial do sistema, são de 
preenchimento obrigatório. Caso  o autor já tenha feito algum 
cadastramento junto a SBC, seus dados serão recuperados nessa 
etapa, tornando-se desnecessário o preenchimento do restante do 
formulário.  

5.  Serão permitidas as inscrições de até três instituições,  um autor 
principal (aquele que fez o login  no sistema) e outros nove 
coautores.  

6.  O sistema permitirá o máximo de 2.500 caracteres. Ele indicará o 
percentual util izado. É possível copiar a partir de um documento 
do Microsoft Word .  Prestar atenção para eventuais perdas de 
formatação. Sugere-se observar a versão antes do envio completo. 
Caso insira gráficos ou tabelas,  haverá redução proporcional do 
espaço para texto.  

7.  O autor deverá fazer a opção pela categoria que melhor represente 
o tema de seu trabalho. A Comissão Julgadora poderá arbitrar outra 
área para f ins de julgamento e apresentação.  

8.  Trabalhos que contenham identificação da instituição  ou do autor 
no título ou corpo do texto serão excluídos .  

http://tl.cardiol.br/temaslivres/eventos.asp


9.  O TL poderá ser salvo na forma “ incompleto” para posterior edição. 
Após salvo na forma “completo”, deverá ser enviado e não haverá 
posterior possibi l idade de edição.  

Do Conteúdo Científ ico  

1.  Os TL serão aval iados e, uma vez aprovados,  não passarão por 
revisão de l íngua portuguesa e não serão passíveis de correções. 
Os TL serão publicados conforme foram submetidos. Portanto 
solicita-se a máxima atenção à correção ortográfica e gramatical ,  
assim como à nomeação de autor  e informação do contato correto 
de e-mail para recebimento da carta de aprovação.  

2.  Os TL deverão ser submetidos e apresentados , obrigatoriamente, 
na l íngua portuguesa.  

3.  Sugere-se ao TL a forma estruturada com “ introdução ou 
fundamento”; “objetivos”; “métodos”; “resultados”; “discussão”;  
e “conclusões”. Referências bibliográficas são opcionais.  

4.  Os relatos de caso ou de experiências deverão ser adaptados em 
“ introdução ou fundamentos ”; “relato do caso”  e “discussão”.  

5.  Não serão aceitos trabalhos de revisão, exceto as meta-análises.  
6.  A linguagem deve ser clara, objetiva, direta e com precisão na 

descrição dos dados.  Termos pessoais devem ser evitados. Sugere -
se o sujeito indeterminado. Uti l izar o nome genérico dos fármacos.  

7.  Ao submeter o TL os autores assumem o cumprim ento das 
legislações e normas éticas que regem a pesquisa com seres 
humanos e animais,  incluindo-se a aprovação pelos Comitês de 
Ética em Pesquisa  e de Ética em Pesquisa em Animais .  

8.  A Comissão Julgadora poderá eliminar o TL que infringir norma 
ética ou legal.  

Do Julgamento 

1. Os TL serão submetidos ao julgamento cego de no mínimo dois membros da 
Comissão Julgadora de TL e a nota final será a média aritmética entre as notas 
atribuídas. Não caberão recursos. As notas não serão divulgadas. 

2. Os membros da Comissão Julgadora de TL são prioritariamente sócios 
adimplentes da SBC, portadores do título de Especialista em Cardiologia 

3. O resultado do julgamento será informado através do e-mail cadastrado no 
sistema da SBC e publicado na página do congresso 
http://departamentos.cardiol.br/sbc-dcc/congresso2019/ 

Da Premiação 

MELHOR TEMA-LIVRE: 

1º lugar: R$ 1.000,00 + Certificado de Menção Honrosa 

MELHOR RELATO DE CASO/CASO CLÍNICO: 

1º lugar: R$ 500,00 + + Certificado de Menção Honrosa 

http://departamentos.cardiol.br/sbc-dcc/congresso2019/


 

Da Apresentação  

A forma de apresentação será exclusivamente PÔSTER 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA APRESENTAÇÃO: 
 

 Recomenda-se a medida de 1,20m de altura por 0,90m de largura, tolerando-se 
altura máxima de 1,50m e largura máxima de 0,90m.  

 Recomenda-se privilegiar figuras, tabelas, quadros ou outras formas didáticas de 
apresentação que permitam a fácil visualização e compreensão do trabalho. 
Evite textos longos.  

 O título, os autores e as instituições deverão ser apresentados no cabeçalho, 
seguidas dos objetivos, casuística, métodos, resultados e conclusões. A fonte 
deve permitir fácil visualização.  

 O pôster apresentado deverá corresponder ao resumo submetido à Comissão 
Julgadora. 

 O pôster deverá ser apresentado em cinco minutos, seguidos de dois minutos de 
debates 

 Os pôsteres deverão ser colocados até às 8h00 e retirados até as 19h. 

 O apresentador deverá obrigatoriamente estar inscrito no Congresso e deverá 
estar presente junto ao pôster no momento do debate, conforme horário que 
consta na carta de aceite que será enviada para o e-mail do responsável pela 
submissão do tema livre - cadastrado no sistema da SBC. 

 

As dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail dcc@liveeventos.com.br ou 
através do telefone: (21) 99934-4333 (wzap) 

 

Agradecemos a submissão de seu trabalho. 

PRESIDENTE DO CONGRESSO 
José Carlos Nicolau 
 
PRESIDENTE DO DCC 
João Luiz F. Petriz 
 
COMISSÃO CIENTÍFICA 
Presidente 
João Fernando Monteiro Ferreira 
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