NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2020

A Comissão Científica do Simpósio Capixaba Multiprofissional da Dor estabelece os
critérios para a submissão de trabalhos científicos para o referido evento, em
conformidade com os termos estabelecidos no presente edital.

I - DAS ORIENTAÇÕES GERAIS PARA SUBMISSÃO:
1.

Para a inscrição do trabalho no Simpósio Capixaba Multiprofissional da Dor, o
requerente deverá estar ciente de todas as informações sobre as normas
para submissão de trabalhos científicos.

2.

As inscrições serão efetuadas até o dia 25/08/2020, exclusivamente de forma
online, através do formulário (https://forms.gle/JUokGxZ9dnAHT4na7).

3.

Poderão ser inscritos trabalhos caracterizados como pesquisas originais,
revisão da literatura, relato de caso e protocolos de pesquisa, apresentados
conforme as orientações deste regulamento.

4.

Na submissão do trabalho deve ser identificado o endereço eletrônico do
autor que submeter o trabalho.

II - DOS CRITÉRIOS DE SUBMISSÃO DOS TRABALHOS

5.

Para submissão do trabalho, o autor deve estar inscrito no Simpósio
Capixaba Multiprofissional da Dor até o dia 25 de agosto de 2020. A
inscrição

deve

ser

feita

no

site

do

simpósio

através

do

https://www.ucl.br/scmdor/
6.

Cada autor inscrito poderá ser responsável pela submissão de no máximo 2
(dois) trabalhos e cada trabalho poderá conter até 8 (oito) autores no total
(autor principal + coautores).

7.

Deverão ser colocados os nomes de todos autores, assim como as
instituições das quais eles pertencem, no formulário de submissão dos
trabalhos.

8.

O resumo deve ser estruturado e composto obrigatoriamente pelos seguintes
itens: Introdução; Objetivos; Método; Resultados; Conclusão; Descritores;
Agradecimento/Financiamento (itens opcionais e que podem ser inseridos
após os descritores).

9.

O resumo deve ser redigido com limite de 500 palavras (contabilizando
apenas o corpo do texto).

10.

Poderão ser anexados arquivos contendo tabela, gráfico e/ou figuras,
respeitando o limite máximo de 3 arquivos por resumo.

11.

Os descritores são limitados a 3 (três) palavras que devem iniciar com letra
maiúscula, e devem ser separados por ponto e vírgula. Recomenda-se aos
autores que acessem a plataforma do DECS (Descritores em Ciências da
Saúde: http://decs.bvs.br/) da BVS para seleção dos descritores a serem
incluídos.

12.

Os trabalhos poderão ser redigidos nos idiomas português, inglês ou
espanhol, na forma de resumo.

13.

Não serão realizadas correções após a submissão do trabalho.

III- DA AVALIAÇÃO E ACEITE DOS TRABALHOS
14.

Todos os trabalhos submetidos serão analisados por revisores ad hoc. A
decisão final de aceitação dos trabalhos é exclusiva da Comissão Científica.

15.

Os resumos devem vincular-se à área temática do evento: abordagem
multiprofissional da dor; dor crônica; dor aguda; práticas integrativas e dor;
novas tecnologias no manejo da dor; dor e cuidados paliativos; educação em
dor; abordagem biopsicossocial da dor; neurofisiologia da dor; terapia
cognitivo comportamental; dor psicossomática, outros temas em saúde.

16.

Será recusado o trabalho enquadrado em um ou mais itens a seguir:
- Trabalho já publicado.
- Trabalho original com seres humanos ou animais sem o número dos
pareceres de aprovação dos CEP e CEUA, respectivamente. Os números
devem ser informados no local especificado do formulário de submissão.
- Trabalho com resultados preliminares ou inconclusivos.
- Trabalho sem rigorosa revisão ortográfica, de conteúdo e dados da
pesquisa, incluindo área, nomes dos autores, título etc.
- Trabalho com parecer de recusa quanto ao mérito científico pelos revisores.
- Os revisores poderão recusar os trabalhos que contenham outros erros não
listados anteriormente.

17.

Todos os autores devem ter conhecimento das normas, do conteúdo do
trabalho e concordar em ter seu nome inserido no trabalho.

18.

O autor que submeter o trabalho é o responsável legal pelo seu conteúdo. A
Comissão Organizadora do Simpósio se isenta de qualquer responsabilidade
sobre o conteúdo do trabalho que for divulgado e/ou publicado através de
qualquer meio de comunicação da reunião, dos autores ou de terceiros.

19.

O autor que enviou o trabalho será notificado, via e-mail, acerca da
aceitação/rejeição do mesmo, no dia 31 de agosto de 2020.

20.

Todos os resumos APROVADOS serão publicados nos anais do Simpósio
Capixaba Multiprofissional da Dor.

21.

Os trabalhos que não preencherem os requisitos especificados neste
regulamento não serão aceitos sob qualquer hipótese.

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
22.

Os trabalhos APROVADOS ficarão expostos on-line na plataforma do
Simpósio Capixaba Multiprofissional da Dor , durante os dias de realização do
evento (16 a 19 de setembro de 2020), no formato de “pôster digital”.

23.

Após APROVADO, o autor responsável deverá enviar para o e-mail
simposiomultidor@gmail.com, até o dia 07/09/2020, o trabalho no formato de
“pôster digital”, de acordo com as normas abaixo:
-

-

O pôster digital deve ser idêntico ao resumo submetido aprovado;
Criado em arquivo formato power point (.ppt, .pptx);
A apresentação deverá conter uma página;
Configuração do tamanho do slide: orientação retrato (vertical), tamanho
100cm/90cm;
No cabeçalho será permitida a introdução da logomarca da instituição ou do
profissional envolvido (caso haja), juntamente com a do evento;
Fonte do texto: Century Gothic;
Aconselha-se a cor da fonte escura e o fundo claro, ou o fundo escuro e a
letra clara;
As imagens e os gráficos utilizados devem apresentar boa qualidade;
Não serão aceitas animações, sons, vídeos e transições;
As imagens, tabelas e gráficos anexadas ao pôster serão de responsabilidade
dos autores e podem ser adicionadas conforme necessidade respeitando o
limite de três (3);
As legendas devem ser adicionadas abaixo das imagens e gráficos;
Durante o processo de envio do pôster, é importante indicar o título do
trabalho no campo “assunto” do e-mail.
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