EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
NORMAS GERAIS
 A Comissão Organizadora reserva-se o direito de somente analisar os trabalhos que sigam as normas
estabelecidas abaixo, bem como reclassificar a área selecionada do trabalho enviado e definir a forma
de apresentação do trabalho aprovado.
 Somente serão aceitos trabalhos enviados através da plataforma de inscrições disponível na página
www.hcancer.com.br. Os trabalhos não poderão ser enviados via e-mail.
 O autor que enviar o resumo será denominado autor correspondente, e não necessariamente deverá
ser o autor principal. A ordem dos autores, poderá ser alterada, arrastando o ícone pela lateral direita
da página. O autor correspondente deve preencher um endereço de e-mail válido, pois toda a
comunicação da jornada será efetuada via e-mail, inclusive o aceite do trabalho. Toda a comunicação
do evento, referente ao trabalho será direcionada ao autor correspondente, que se responsabilizará em
repassar as informações aos outros autores/coautores. É necessário que o autor correspondente esteja
inscrito na jornada.
 A submissão do resumo só será efetuada após a efetivação do pagamento da inscrição. Após a
efetivação do pagamento, o autor correspondente deverá acessar a área do participante no site, o qual
foi realizado a inscrição e acessar a aba “trabalho” e escolher a opção “submeter um trabalho”. Após
clicar nesta opção, adicione as informações solicitadas.
 Os trabalhos devem ser cadastrados em Português, não serão aceitos trabalhos em outros idiomas.
 O autor correspondente será limitado a submissão de 01 (um) trabalho.
 Cada trabalho pode ter até 10 autores/coautores.
 É necessário estar inscrito no evento para enviar o trabalho.
 A prazo final para submissão de trabalhos será dia 10/09/2019 ás 23:59.
 É possível revisar ou fazer alterações nos trabalhos a qualquer momento até a data limite de envio
(10/09/2019) até as 23h59, por meio de acesso a área do participante.
 Após a data limite de envio (10/09/2019) não será possível realizar alterações no conteúdo enviado e a
Secretaria não poderá efetuar nenhum tipo de correção ou inclusão de informação, seja no resumo, no
título ou autoria do trabalho.
 O conteúdo dos trabalhos é de inteira responsabilidade dos autores/coautores.
 Ao enviar o trabalho para seleção, os autores/coautores autorizam a Comissão Organizadora da jornada
a publicar ou divulgar o trabalho em todos os meios de comunicação, não cabendo qualquer pagamento
por direito autoral.
 Os certificados (contendo o título do trabalho e o nome de todos os autores) serão emitidos somente
para os trabalhos efetivamente apresentados na data e horário estipulados. Os certificados serão online
e estarão disponíveis para download em PDF e impressão, no site da jornada, após o término do evento.
 O evento não será responsável pelos custos de transporte, hospedagem dos autores/coautores, visando
a apresentação do trabalho aprovado.
 Ao enviar um trabalho, o autor correspondente confirma estar ciente e concordar com as normas de
envio aqui descritas.

ÁREAS DE INTERESSE
1. Oncologia; 2. Cirurgia geral; 3. Clínica médica; 4. Anestesiologia; 5. Diagnóstico de imagem; 6.
Abordagem multiprofissional ao paciente crítico, oncológico, clínico e/ou cirúrgico; 7. Cuidados Paliativos;
8. Terapia Intensiva.
TELAS DO FORMULÁRIO DE ENVIO
Os campos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
FORMATO DO RESUMO
 Somente texto com no máximo 3.500 caracteres (incluindo os espaços). Tabelas, gráficos e imagens não
são aceitos.
 O texto deverá ser estruturado obrigatoriamente com: (Introdução, Objetivos, Metodologia,
Resultados e Conclusão).
 Os resultados devem estar descritos no corpo do texto (a inserção de tabelas, gráficos e imagens será
permitida apenas na versão final de impressão do pôster);
 A formatação do texto deverá obedecer às seguintes especificações: Letra Calibri, tamanho 12,
espaçamento 1,5, texto justificado.
 A indicação dos autores deverá seguir a seguinte ordem, e com as titulações sobrescritas: autor
principal, co-autores, co-orientador e orientador.
 Não serão aceitos trabalhos de revisão e projetos de pesquisa que não apresentem resultados.
FORMATO DO PÔSTER
A medida de cada pôster deve ser de 90cm de largura por 1,20m de altura. A impressão, transporte e
instalação do pôster são de responsabilidade dos autores/coautores do trabalho.
TEMPO EXPOSIÇÃO PÔSTER
Os pôsteres ficarão expostos e disponíveis na Área de Pôster e o mesmo deverá ser afixado no local
indicado pela comissão organizadora a partir das 18h00 do dia 13/09/2018, devendo permanecer exposto
até 17h30 do dia 14/09/2019. Após encerramento das apresentações os autores deverão retirar o pôster.
Os pôsteres não retirados até às 18h00 do último dia de evento, serão descartados.
O autor não tem a obrigatoriedade de permanecer ao lado pôster durante todo o simpósio, porém a
Comissão Organizadora sugere que o mesmo fique à disposição do público no horário de Visitação aos
Pôsteres, previsto na grade científica do congresso, conforme segue: 13/09 das 20h00 às 21h30.
DADOS CADASTRAIS (do autor correspondente)
É importante cadastrar um endereço de e-mail válido, pois todas as comunicações referentes aos
trabalhos e ao congresso serão feitas eletronicamente.
É necessário listar TODOS os autores/coautores.
A sequência e grafia digitadas serão assumidas em certificados, índices remissivos e publicações, sem
possibilidade de correção após o envio. Não serão permitidas inclusões ou correções de nomes após a
data limite de envio.
Após o autor correspondente acionar o comando ENVIAR, o sistema envia automaticamente um
protocolo de recebimento para o e-mail cadastrado. Caso o e-mail não seja localizado na caixa de entrada,
verificar também em SPAM ou lixo eletrônico.

AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO
A aprovação dos resumos serão enviadas para o email do autor correspondente.
Cada trabalho será avaliado, sem a identificação dos autores dos resumos. A Comissão Científica se
reserva o direito de solucionar eventuais controvérsias surgidas no processo de avaliação e classificação
dos trabalhos. Após avaliação dos trabalhos pela Comissão Avaliadora, o autor correspondente será
informado por e-mail o aceite do trabalho.

CRONOGRAMA
31/07/2019 – Abertura para inscrições; Divulgação do edital; Abertura de envio de resumos;
10/09/2019 – Último dia para submissão de resumos;
11/09/2019 – Divulgação dos trabalhos aprovados;
11/09/2019 – Divulgação da data e horário de apresentação;
14/09/2019 – Apresentação dos trabalhos.

