
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGULAMENTO PARA TEMAS LIVRES  

 
1. DAS CONDIÇÕES DE ENVIO DO RESUMO:   
1. a) Os temas livres somente poderão ser escritos 

em português.  
1. b) As inscrições serão exclusivamente on-line. N ão 

serão aceitos resumos enviados via fax ou carta.  
1. c) Após a entrega, os resumos não poderão ser mo -  

dificados.   
1. d) Antes do envio on-line o apresentador e o autor 

deverão obrigatoriamente estar inscritos no 

evento.  
1. e) somente serão aceitos temas livres relacionad os 

à cardiologia (em geral) e à endocrinologia nas 

seguintes áreas: Diabetes Mellitus, Doenças da 

Tireoide, Síndrome Metabólica, Obesidade e 

Dislipidemias. 

 
2. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:   
2.a) Todos os resumos submetidos ao congresso 

serão avaliados por pelos menos dois membros 
da Comissão Julgadora de Temas Livres.   

2.b) Os critérios para julgamento, aprovação ou neg ação 

dos Temas Livres e escolha dos melhores trabalhos 

seguem as normas de julgamento de temas livres 

adotados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, 

que são: (1) Originalidade e relevância ; (2) Delin ea-

mento; (3) Tratamento estatístico do material e mé-

todo utilizado; (4) Adequação do texto, apresentaçã o 

dos resultados e correlação com as conclusões.   
2.c) Serão selecionados dez (10) temas livres para a pre-

sentação oral, divididos em módulos por turno 

(manhã), nos dias 13 e 15 de junho de 2013. Os 

demais temas inscritos serão apresentados em 

forma de pôsters eletrônicos, desde que preencham 

os critérios mínimos deste regulamento, e também 

serão apresentados nos dias 13 e 15 de junho de 

2013, no turno da manhã. Serão fixados os 

horários previstos para presença obrigatória 

dos expositores nos seus respectivos dias.  
 
2.d) O 1º autor do tema livre ou pôster eletrônico que não 

comparecer para apresentá-lo, ou não enviar  

 representante e nem justificar sua ausência, não  

       poderá ser 1o autor em temas livres durante 03      

anos consecutivos. 

 

 
3. DA FORMA DO TRABALHO: 
3.a) Cada resumo do tema livre deverá conter: título, 

autores e instituição bem como os seguintes itens: 
(a) Objetivo – enunciar o tema investigado de 
preferência citando a hipótese testada, (b) 
Delineamento – indicar se o estudo trata de relato de 
caso, série de casos, estudo  observacional, caso- 
controle, estudo prospectivo, ensaio clínico 
randomizado e/ou outros tipos de delineamento, (c) 
Paciente ou Material – descrever as características 
da amostra estudada, fundamentais ao 
desenvolvimento do trabalho, (d) Métodos – 
descrever os métodos utilizados para coleta de 
dados e as intervenções realizadas, (e) Resultados – 
apresentados de forma a justificar as conclusões. O s 
dados numéricos devem indicar os achados 
estatisticamente significativos, (f) Conclusões – 
amparadas em dados concretos que respondam aos 
objetivos do trabalho. 

3.b) O pôster eletrônico é uma apresentação de 
trabalho científico que confere mais flexibilidade 

para quem o prepara e, também, para os colegas 
que o assistem.  Os trabalhos serão apresentados 

na modalidade apresentação Oral seguido de 
discussão com a plateia no final de todas as 

apresentações e será publicado nos Anais. 

3.c) Os Temas Livres deverão ser enviados  através do 
e-mail para o e-mail*: 

atendimento1@dinamicaeventos.com.br    
      *Esse e-mail é de uso exclusivo para envio do s 

TEMAS LIVRES.  Nenhuma outra comunicação 

deve ser feita através dele. Todos os trabalhos 
recebidos através desse e-mail serão previamente 

analisados e, em seguida, será encaminhado um 
e-mail de confirmação de recebimento e de aceite 

do trabalho inscrito. 
 

3.d)  O modelo de apresentação do pôster eletrônico , 

para aqueles que assim forem selecionados, 
segue em anexo.  

3.e)  Dos autores: máximo 7 (sete) autores, sendo 
descrito através de nome e sobrenome. 



                 
4. DA DATA LIMITE DE ENTREGA:   
4.a) De 15 de abril a 15 de maio de 2013. 

 
5. DA APRESENTAÇÃO:   
5.a) A Comissão Científica do Congresso informará 

ao autor quanto à sua forma de apresentação 
(oral ou pôster), após a análise dos trabalhos.   

5.b) O apresentador do tema livre oral deverá obede cer 

ao tempo máximo de 10 minutos para a 

apresentação do seu trabalho e 5 minutos para 

discussão e esclarecimentos.   

        No caso do pôster eletrônico, o tempo 

disponibilizado para apresentação será de 5 minutos  

para cada. As apresentações serão no sistema em 

Rodas de Conversa, onde todos os apresentadores 

apresentam sequencialmente e, em seguida, após a 

apresentação de todos os participantes, o mediador 

da Roda proporá uma dinâmica de discussão com a 

plateia, que valorizará a experiência dos autores n o 

desenvolvimento dos temas dos respectivos 

trabalhos. Cabe ao coordenador da atividade, 

organizar a dinâmica das apresentações de tal forma  

a valorizar o intercâmbio entre os participantes. A  

Roda de Conversa é modalidade de apresentação 

oral que visa a produção de encontros e intercâmbio  

de experiências entre os autores de trabalhos e 

relatos.   
5.c) Os temas livres orais e pôsteres eletrônicos 

deverão ser apresentados usando “data show”.  
 
5.d) Os autores dos trabalhos escolhidos para 

apresentação oral e pôster em arguição serão 

comunicados com pelo menos 7 dias de 

antecedência.  
 

5.e)  Os pôsteres deverão expor os mesmos itens 
explicitados no resumo, acrescidos de um maior 
número de dados, fotografias, gráficos ou figuras 
que facilitem a comunicação visual.  

5.f) Instruções para montar o pôster eletrônico: Os  
trabalhos apresentados como pôsteres eletrônicos 
deverão ser criados na forma de um arquivo PPT 
(Power Point). A resolução recomenda para seu 
pôster eletrônico é em formato padrão 1024 x 768 
pixels.  A utilização de imagens e gráficos é 
permitida. Os trabalhos deverão ser apresentados 
em power point. Fica restrito o número de slides de  
sua apresentação a no máximo, se necessário, 2 
slides – Slide 01 - O conteúdo do trabalho descrito 
no resumo.  Slides 02 – detalhamento de gráfico ou 
de imagem previamente apresentado (s). Exemplos 
de pôster estão disponíveis no arquivo em anexo. 

6. DO CERTIFICADO E DIVULGAÇÃO: 
6.a) Será conferido 01 (um) certificado para cada te ma 

livre selecionado e apresentado durante o evento, 
que será entregue em nome do autor principal, 
contendo a lista dos co-autores. 

6.b) A lista dos temas selecionados pela Comissão 
Científica para apresentação e publicação nos anais  
do II Congresso Sul - Cearense de Cardiologia e II 
Congresso Sul - Cearense de Cardiometabologia 
será divulgada em até 7 dias antes da realização do  
evento, no site do Congresso. 

 
7. DOS PRÊMIOS: 
7. a) Os trabalhos que forem selecionados para 

apresentação oral concorrerão à premiação em duas 
categorias: 1º lugar – R$ 1.000,00 (hum mil reais) e 2º 
lugar – R$ 600,00 (seiscentos reais), e na categori a 
pôster eletrônico o 1º lugar recebe R$ 600,00 
(seiscentos reais) e o 2° lugar R$ 
400,00(quatrocentos reais) . 

 
8. OUTROS: 
8.a) A Comissão Científica se reserva o direito de decidir 

todas as questões omissas neste regulamento.  

 
 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES: 

 
Dinamica Eventos   

Fone: (85) 3433.6959    
          E-mail:dinamica@dinamicaeventos.com.br

 


