
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DO II SITERCEL: 

 

1. Serão aceitos trabalhos experimentais ou relatos de casos clínicos relevantes ao tema 

do Simpósio a serem julgados e aprovados pela Comissão Científica. 

2. O limite de autores para cada trabalho: 1 autor e até 7 colaboradores. Será aceito 01 

(um) trabalho por inscrição.   

3. Mensagens relacionadas ao status de aceitação do trabalho serão enviadas para o e-

mail do apresentador do trabalho cadastrado no sistema. 

4. Os autores deverão submeter os trabalhos sob a forma de resumo expandido. 

5. O texto será redigido em português ou inglês, em editor de texto Word for Windows, 

versão 6.0 ou superior, em A4, utilizando fonte Arial, tamanho 10, em espaço 1,5, com 

até 10.000 caracteres (com espaço), no máximo em três páginas. A seguinte sequencia 

deve ser obedecida: 

a. Título em português ou inglês. 

b. Nome dos autores, normatizados cientificamente (SILVA, J.C.), indicando sua 

instituição ou estabelecimento de origem, logo abaixo dos nomes, através de 

números sobrescritos, bem como o endereço, e-mail para contato do autor 

principal. 

c. O nome do apresentador do trabalho, que deverá estar inscrito no evento, 

deverá ser sublinhado. 

d. No texto deverão constar: Introdução, Metodologia, Resultado(s), Discussão, 

Conclusão e Referências bibliográficas de acordo com as normas da ABNT. 

e. Palavras-chave e key words, em número de três, deverão ser escritas no final do 

texto. 

f. Elementos gráficos (tabelas, figuras e quadros) devem estar inseridos após a 

conclusão. 

6. Deverão ser enviados dois arquivos: um contendo os nomes dos autores e o outro sem 

os nomes, que será utilizado para avaliação. O autor receberá a confirmação por e-mail 

sobre o recebimento e o parecer do trabalho. Os trabalhos deverão ser enviados para o 

e-mail: sitercel.trabalhos@gmail.com.  

7. Data limite para o envio do trabalho: 31 DE OUTUBRO DE 2011.   
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8. A Comissão Científica deverá julgar o mérito dos trabalhos, com base nos pareceres 

dos consultores e os autores receberão a comunicação, sobre o aceite, até 12 de 

NOVEMBRO de 2011. Também será divulgada no site do simpósio a relação dos 

trabalhos aprovados. 

9. Comissão de Ética: todos os trabalhos experimentais envolvendo a utilização de 

animais devem ter a aprovação da Comissão de Ética da instituição de origem. Favor 

inserir o nº do protocolo de aprovação no final do resumo. Caso não exista Comissão 

de Ética na instituição, deve-se encaminhar junto ao trabalho na última página uma 

declaração assinada assumindo a responsabilidade do uso de animais, respeitando os 

conceitos éticos do CONCEA e da legislação vigente. Não serão julgados os trabalhos 

que não obedecerem esta forma. 

10.  Os pôsteres (tamanho 60 x 90cm, orientação Retrato) serão expostos durante o 

evento; serão afixados entre os dias 21, 22, 23 e 24 de novembro de 2011; das 

13h30min às 14h00min o apresentador deverá permanecer junto a seu trabalho. 

11. Todo material necessário para fixação dos pôsteres será de responsabilidade do 

autor/apresentador. Sugerimos trazer material colante, como fita adesiva, fita dupla 

face, tesoura, etc. 

12. Os Certificados só serão entregues após as apresentações.  

13. A COMISSÃO CIENTÍFICA É SOBERANA NAS DECISÕES E RESOLUÇÕES DE 

EVENTUAIS IMPREVISTOS. 


