III Jornada - Intervenção Multiprofissional na
Bexiga Neurogênica
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Os trabalhos a serem apresentados no III Jornada - Intervenção
Multiprofissional na Bexiga Neurogênica deverão ser feitos de forma pôster e
serão publicados em anais.
Os resumos a serem submetidos à Comissão Científica deverão estar de acordo
com as seguintes normas:
1. O texto deve ser corrido, em português e digitado em formato Word (parágrafo
único, espaço simples, fonte Arial tamanho 11), com número máximo de até 2000
caracteres (com espaço), margens superior e esquerda de 3,0 cm e inferior e
direita de 2,5 cm;
2. O título deve ser conciso e explicativo, representando o conteúdo do trabalho,
não excedendo a 15 palavras, com a primeira letra do título maiúscula e as outras
em minúsculas negritadas (fonte 12), seguida da indicação dos autores, e
identificação da instituição de origem (se houver mais de uma instituição/órgão ou
autores que pertençam a mais de uma delas, favor enumerá-los).
2.1 Se achar conveniente, acrescentar instituições que ofereceram apoio
financeiro.
3. O Resumo deve ser do tipo informativo e incluir:
a) Contextualização/Introdução (opcional), objetivo, material e métodos, resultados
e conclusão;
b) de 3 a 5 palavras-chave (ver descritores em Ciências da Saúde – DeCS,
<http://desc.bvs.br:/>), separadas por ponto e vírgula entre elas;
c) NÃO deverá conter referências bibliográficas, figuras ou gráficos;

d) inserir a estatística dos resultados;
e) evitar, sempre que possível, o uso de siglas.
4. A submissão dos resumos deverá ser feita dentro de uma das áreas do
conhecimento definidas pela Comissão Científica do evento: 4.1 Disfunções
miccionais e intestinais no adulto 4.2 Disfunções miccionais e intestinais na
infância 4.3 Sexualidade da pessoa com deficiência
5. Após a submissão dos arquivos até a data limite (dead line) de 31 de outubro de
2019, os mesmos serão avaliados pela Comissão Científica do evento;
6. O resultado da análise dos resumos terá a seguinte classificação: a) aceito; b)
rejeitado.
7. Os resumos que não atenderem aos itens (1 a 6) acima descritos NÃO serão
encaminhados para análise da Comissão Científica;
8. O banner (0,90m de largura x 1,20m de altura) será exposto por um período a
ser determinado, por ocasião do aceite do trabalho. O apresentador deverá
permanecer junto ao mesmo no local e horário a serem definidos pela organização
do evento;
9. Não serão aceitos estudos do tipo revisão de literatura;
10. Pelo menos um (1) dos autores do trabalho deverá está escrito no evento para
que os trabalhos sejam analisados pela Comissão Científica;
11. Uma confirmação do sucesso no preenchimento e envio dos dados será
enviada imediatamente pelo sistema;
12. Cada autor só poderá submeter, no máximo, dois (2) trabalhos;
13. Só serão aceitos, no máximo, 6 autores por trabalho;

