
 

            CONGRESSO BRASILEIRO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA 

NORMAS PARA INSCRIÇÃO E ELABORAÇÃO DOS RESUMOS 

 

A inscrição dos trabalhos será efetuada por um autor já inscrito no Congresso. 

O resumo deverá ter no máximo 2.500 caracteres, não sendo permitidos gráficos, imagens, símbolos ou 
caracteres especiais. A identificação da instituição e autores não deverá constar do campo do resumo. 

A prazo limite para o envio dos trabalhos será às  23:59 horas do dia 05.09.2016 (segunda-
feira).   

O preenchimento e envio serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e deverão digitados 
diretamente na página da SBC, no link abaixo.  

http://tl.cardiol.br/temaslivres/eventos.asp?c=260 

 

Siga as instruções de cada página do sistema de envio, preenchendo todos os dados solicitados. As páginas 
foram desenvolvidas para permitir a submissão dos trabalhos na formatação requisitada pelo Congresso 
 
Para efetuar a inscrição do resumo serão necessários o email utilizado na SBC e a senha, informados por 
um dos autores na ficha de inscrição do congresso. Todos os autores dos trabalhos deverão se cadastrar 
com o registro do nome e CPF. 

Obs.: não serão aceitas inscrições de trabalhos via fax, correio, e-mail ou carta.  

Os trabalhos deverão ser incluídos nas seguintes categorias:  
 
Cardiologia Pediátrica Geral, Cardiologia Fetal, Cardiopatias Congênitas no Adulto, Imagem 
Cardiovascular, Terapia Intensiva, Cirurgia Cardíaca, Cateterismo Cardíaco/Intervenção, 
Arritmias/Estimulação Cardíaca,  Multidisciplinar, Experimental/Ciência Básica 

O número máximo de coautores permitidos será de até 7 (sete) para os Temas Livres convencionais e de 
até 03 (três) para os Relatos de Casos 

Digitar o resumo diretamente na página da SBC com forma estruturada na seguinte sequência: 
Introdução, Objetivos, Material e Métodos, Resultados e Conclusão(ões). As abreviaturas deverão 

ser destacadas entre parênteses,  após a palavra completa .   

Para Relatos de Caso(s), utilizar os seguintes elementos sequenciais: Introdução, Descrição do(s) caso(s) 
e Comentários. Os relatos de caso(s) aprovados serão apresentados sob a forma de Pôster.  

Ao final da digitação do texto o autor poderá seguir duas opções: 
 

a. salvar o texto como rascunho e não o enviar, podendo realizar modificações até a data limite 
determinada para o envio dos trabalhos ou; 

b.   selecionar a opção "enviar", submetendo o mesmo de forma definitiva para o julgamento da 
Comissão Científica, não sendo então permitida nenhuma  alteração posterior. 

http://tl.cardiol.br/temaslivres/eventos.asp?c=260


 

Obs.: os resumos que não forem enviados e/ou estiverem em modo rascunho, não serão 
submetidos ao julgamento da Comissão Científica. 

 

O envio do resumo representa o compromisso definitivo do(s) autor(es) em apresentar o trabalho, se       
aceito, durante o Congresso. 

Os trabalhos encaminhados e que estiverem de acordo com as normas serão avaliados pela Comissão 
Nacional de Temas Livres, designada pela Comissão  Científica do Congresso. Cada trabalho será avaliado 
por  03 (três) ou 04 (quatro) julgadores distintos, de maneira cega.  Os trabalhos com avaliações muito 
discrepantes serão julgados novamente pela Comissão Científica.  
 
Trabalhos realizados por autores (brasileiros ou não) de/em instituições estrangeiras poderão ser 
submetidos ( língua portuguesa), mas, se aprovados, não concorrerão aos prêmios de melhores Temas 
Livres e Pôsteres.  
 
Não há limite de resumos de um mesmo autor. 
 
As apresentações de Temas Livres  terão a duração de 8 minutos com 3 minutos para discussão. Os 
Pôsteres Comentados deverão ser apresentados em 3 minutos (máximo de 5 slides) com 2 minutos para 
discussão.  

A medida padrão solicitada para confecção dos Pôsteres é de 110 cm de altura por 90 cm de largura. Os 
pôsteres serão avaliados por dois avaliadores independentes em horário exclusivo a ser divulgado para 
esta atividade e o apresentador deverá estar disponível para esclarecimentos.  

Serão selecionados 10 (dez)  trabalhos para apresentação oral em sessão plenária de Temas Livres- 
Destaque e 10(dez) trabalhos para apresentação em  sessão plenária de  Pôsteres Comentados. 

O melhor Tema Livre oral e o melhor Pôster Comentado serão premiados com o valor de R$1300,00 e 
R$700, respectivamente. 

 Com a inscrição dos trabalhos , os autores autorizam a Comissão Organizadora do XXIV Congresso 
Brasileiro de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica e todas as sociedades médicas apoiadoras 
do evento, a publicar ou divulgar o resumo com finalidade de divulgação do Congresso, em âmbito 
nacional, internacional e em todos os meios de comunicação, não cabendo qualquer pagamento por 
direito autoral. 

A divulgação dos trabalhos aprovados será feita no site do XXIV Congresso Brasileiro de Cardiologia e 
Cirurgia Cardiovascular Pediátrica (www.cardioped2016.com.br), com planilhas de datas e horários de 
apresentação. 

O autor receberá um aviso para consultar no site a data, local e horário para apresentação, por meio do       
e-mail do autor que efetuou a inscrição dos trabalho. 

Os resumos de todos os t rabalhos aprovados serão publ icados no s ite do 
Congresso   www.cardioped2016.com.br  ou suplemento dos Arquivos Bras i le iros de 
Cardiologia, na versão e letrônica    

Serão emitidos certificados de participação para os autores com trabalhos aprovados para apresentação 
no Congresso e será concedido certificado adicional de premiação. 

http://www.cardioped2016.com.br/


 

 

Agradecemos desde já sua participação. 

 

Cordialmente, 

 

Comissão Científica do XIV Congresso Brasileiro de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica  


