
 

REGRAS PARA O ENVIO DOS TEMAS LIVRES 

 

 

1. O sistema para envio dos Temas Livres do XXX Congresso da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia do Espírito Santo –  

SBC/ES  estará disponível a partir do dia  02 DE ABRIL DE 2018 ; 

 

2. Os campos CPF, data de nascimento, ano de formatura e número 

do registro prof issional (CRM), apresentados na tela inicial do 

sistema, são de preenchimento obrigatório. Caso o autor já tenha 

feito algum cadastramento junto à SBC, esses dados serão 

recuperados nessa etapa, tornando-se desnecessário o 

preenchimento do restante do formulário, podendo este ser 

usado apenas para atualização de dados cadastrais;  

 

3. Outras opções como: 1) t ipo de estudo (relato de caso ou não); 

2) jovem pesquisador (autor do tema l ivre com até 35 anos de 

idade); 3) área de atuação (médica ou não); 4) preferência por 

apresentação, se oral, pôster ou indiferente; e 5) a categoria 

médica do tema livre (assunto a que se refere o tema livre), 

também deverão ser marcadas na tela inicial do sistema;  

 

4. O prazo l imite para o envio dos Temas Livres será às 24 horas 

(horário de Brasília, Distri to Federal, Brasi l) do dia , 30 DE MAIO 

DE 2018 ;  

 
5. O preenchimento e envio serão feitos exclusivamente por meio 

eletrônico: http://t l .cardiol.br/temaslivres/eventos.asp?c=288 ;   

6. Siga as instruções na tela, clicando nos locais indicados. As 

páginas apresentadas demonstrarão, de forma sequencial,  a 

formatação requisitada pelo Congresso;  

 

7. Será permit ida a participação de até 03 (três) Inst ituições por 

tema. O número máximo de coautores permitido será de até 09 

http://tl.cardiol.br/temaslivres/eventos.asp?c=288


(nove) para os temas livres convencionais e de até 03 (três) para 

os relatos de casos;  

 

8. O sistema disponibi l iza o percentual de 0  a 100% de espaço para 

preenchimento, equivalente a 2.400 caracteres, o qual é reduzido 

no caso de inserção de tabela (s) e f igura (s);  

 

9. É possível realizar o processo de cópia de outro programa 

(geralmente WORD), inserindo diretamente no espaço destina do 

ao tema-livre, na página eletrônica específ ica. Os ajustes serão 

automáticos. Todo conteúdo que exceder o limite estabelecido será 

desconsiderado pelo sistema. Siga as instruções disponíveis no 

portal dedicado a esta ação;  

 

10. O trabalho deverá ser apresentado de forma estruturada: 

introdução e/ou fundamentos, métodos, resultados e conclusões. 

Para os relatos de casos clínicos, uti l izar a seguinte estruturação: 

introdução, descrição do caso e conclusões. Os nomes dos 

autores, inst ituição (ões) e referências bibliográf icas não deverão 

ser mencionados no corpo do texto. Serão aceitas até 05 (cinco) 

abreviaturas diferentes em cada tema, destacadas entre 

parênteses, após a palavra completa. Os resultados devem ser 

expostos do modo mais claro possível e as conclusões devem ser 

baseadas nos dados apresentados. Trabalhos não originais (como 

revisões da l iteratura) e trabalhos com resultados e conclusões 

como: “os resultados serão apresentados e discutidos...”, não 

serão aceitos para apresentação. Não é permit ido  submeter o 

mesmo artigo a mais de uma categoria, sob penalização de 

desclassif icação;  

 

11. Os Temas Livres podem ser enviados na língua portuguesa, 

espanhola ou inglesa. Os trabalhos submetidos ao congresso, cuja 

inst ituição primeira citada for brasi leira, devem ser redigidos, 

obrigatoriamente, na língua portuguesa. Se aprovados, também 

devem ser apresentados na língua portuguesa;  

 

12. O autor deverá selecionar uma das 27 (vinte e sete) categorias 

médicas disponíveis. Escolha atentamente aquela que mais se 

relaciona com o fundamento do estudo;  

 

13. Ao f inal da digitação do texto o autor poderá seguir duas opções:  



a. Salvar o texto como rascunho e não o enviar, podendo 

realizar modif icações até a data l imite estipulada ou;  

b.  Selecionar a opção "enviar",  submetendo o mesmo de forma 

definit iva para o julgamento da Comissão Científ ica, não 

sendo então permit ida nenhuma outra alteração;  

 

14. ATENÇÃO  –  Os Temas Livres que não forem enviados e/ou 

estiverem em modo rascunho, não serão submetidos ao 

julgamento;  

 

15.  O autor responsável pelo envio do trabalho receberá por e -mail 

um protocolo para cada trabalho enviado e um resumo do cadastro 

individual com seus dados e dos coautores;  

 

16.  AVISO IMPORTANTE AOS AUTORES –  Não enviem trabalhos 

duplicados ou incompletos, devido à desatenção ou uso indevido 

do sistema eletrônico, bem como pesquisas já apresentadas em 

outros eventos nacionais ,  POIS OS MESMOS PODERÃO SER 

DESCLASSIFICADOS. Trabalhos realizados por autores 

(brasi leiros ou não) em inst ituições estrangeiras poderão ser 

submetidos, mas, se aprovados, não concorrerão aos prêmios de 

melhores trabalhos:  

 

17.  A comunicação da aprovação do Tema Livre, da categoria, dia e 

horário da apresentação, será efetivada por meio eletrônico, ao 

autor responsável pelo envio do trabalho;  

 

18. Os trabalhos serão julgados pela Comissão Nacional Julgadora de 

Temas Livres (CNJTL), formada por membros da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia e residentes em outros estados. Os 

julgadores não terão acesso aos nomes dos autores ou instituições 

responsáveis pelo trabalho.   Os temas livres aprovados serão 

expostos na home page da sociedade ”.  

 

19. O Tema Livre aprovado deverá ser apresentado pelo PRIMEIRO 

autor do trabalho, que obrigatoriamente deverá estar inscrito no 

Congresso. Só excepcionalmente e com justif icat iva prévia, um dos 

coautores poderá apresentar o tema l ivre.   

*Atenção Estudantes : Após aprovação do tema livre inscrito, a 

SBC-ES disponibi l izara uma inscrição gratuita ao Autor do tema 

livre que seja da categoria Estudante.     
  



20. Serão aprovados 24  temas livres para apresentação pôster 

eletrônico . Será considerado para aprovação a nota f inal de cada 

trabalho (média aritmética das notas da CNJTL). A média f inal de 

cada tema não será informada aos autores. A Comissão Científ ica 

se reserva o direito de solucionar eventuais controvérsias surgidas 

no processo de julgamento.  

 

21.  A SBC não será responsável pelos custos de transporte e 

hospedagem, visando à apresentação do tema livre aprovado . Na 

categoria “pôster” os autores são responsáveis pela confecção dos 

mesmos dentro dos padrões estabelecidos pela Comissão 

Organizadora do Congresso.  

 

22. PREMIAÇÃO –  Os melhores trabalhos serão premiados. Para tal,  

será considerada a média aritmética das notas: (1) Nota de 

aprovação de tema livre (CNJTL); (2) Notas de avaliação dos 

moderadores de mesa (apresentação). Os trabalhos que não forem 

apresentados serão automaticamente desclassif icados.   

 

23. Os resumos de todos os trabalhos aprovados serão publicados em 

suplemento dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia;  

 

24. Em caso de dúvidas, entrar em contato com sbces@sbces.org.br, 

ou pelo telefone (27) 3315-4422/ 4423, das 13h00 às 20h00. 
  
  

Agradecemos desde já a sua participação. 
  

Cordialmente,                    
 

 
Diretor Científico da SBC/ES 
 

Dr. Eduardo Vervloet Moyses  

mailto:sbces@sbces.org.br

