
 

NORMAS PARA O ENVIO DE TRABALHO CIENTÍFICO 

XXXVIII JORNADA NORTE E NORDESTE DE DERMATOLOGIA 

01 A 03 DE AGOSTO DE 2019 

ESPAÇO COCO BAMBU 

 

1. INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO 

 Todos os trabalhos devem ser inscritos e os seus RESUMOS enviados 

eletronicamente utilizando o sistema online disponível neste site. 

 Poderão participar do processo de submissão trabalhos inéditos, cuja autoria seja de 

acadêmicos regularmente matriculados no curso de medicina e médicos. 

 Não serão aceitos trabalhos do tipo revisão bibliográfica. Todos os trabalhos devem 

se encaixar nos temas apresentados no tópico 3. 

 A submissão deve ser feita pelo apresentador do trabalho, esse deve estar 

devidamente inscrito na XXXVIII JORNADA NORTE E NORDESTE DE 

DERMATOLOGIA. 

 Ao submeter, o participante deve informar os dados de todos os participantes do 

grupo, que devem ser no máximo 5 (cinco). 

 Após a submissão do trabalho, o participante não poderá mais fazer alterações.  

 A data limite para envio de trabalhos é: 21 de junho de 2019 (sexta-feira) até as 

18:00. 

 O resultado dos trabalhos aprovados será divulgado no site no dia 06 de julho de 

2019 (sábado). 

 

2. ESTRUTURAÇÃO DOS TRABALHOS 

 O resumo deverá ser estruturado, respeitando o limite de 2500 (dois mil e 

quinhentos) caracteres, não contabilizando as referências, mas sim os espaços e 

demais sinais gráficos.  

 Todo trabalho deverá ser redigido em português do Brasil, segundo as normas 

gramaticais e ortográficas vigentes. 

 



 

IMPORTANTE: Não incluir no corpo do resumo abreviaturas não uniformizadas na 

literatura dermatológica, elementos que identifiquem os pacientes, instituição ou 

autores. 

 

2.1 CATEGORIA DOS TRABALHOS 

a) Casos Clínicos:  

 Fundamentos: Estado atual do conhecimento sobre o tema apresentado e sua 

importância.  

 Motivo da Comunicação: Razão que justifica a apresentação. Por exemplo, 

raridade, aspectos clínicos inusitados, evolução atípica, inovações diagnósticas e 

terapêuticas. 

 Relato(s) do(s) caso(s): História e evolução (caso clínico); descrição de nova 

técnica diagnóstica ou nova abordagem terapêutica. 

 Discussão: Argumentos sobre achados clínicos e laboratoriais, diagnósticos e 

tratamentos; vantagens/desvantagens de método diagnóstico/terapêutico. 

 Referências Bibliográficas: Devem ser incluídas no formato Vancouver.  

 

b) Investigação:  

 Fundamentos: Estado atual do conhecimento, importância e o principal problema 

abordado no estudo.  

 Objetivos: Qual a finalidade do estudo. 

 Métodos: Métodos de investigação utilizados no estudo; análise estatística; 

aprovação por comitê de ética da instituição.  

 Resultados 

 Conclusões 

 

3. ÁREAS DE CONHECIMENTO 

 Deve ser escolhida a área de conhecimento que mais se relaciona com a natureza 

do trabalho. 

 

 



 

a) Biologia molecular; 

b) Cirurgia dermatológica;  

c) Cosmiatria dermatológica;  

d) Dermatoses acneiformes; 

e) Dermatoses autoimunes; 

f) Dermatoses de anexos cutâneos; 

g) Dermatoses eczematosas; 

h) Dermatoses genéticas; 

i) Dermatoses infecciosas;  

j) Dermatoses metabólicas;  

k) Dermatoses neoplásicas; 

l) Dermatoses pápulo-escamosas; 

m) Dermatoses por agentes físicos, químicos e mecânicos; 

n) Dermatoses Psicossomáticas, neurogênicas e psicogênicas;  

o) Dermatoses vasculares; 

p) Dermatoses vésico-bolhosas;  

q) Semiologia e métodos diagnósticos em dermatologia;  

r) Terapêutica dermatológica; 

s) Outras áreas. 

 

4. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO  

 Os trabalhos serão avaliados pela Comissão Julgadora da XXXVIII Jornada 

Norte/Nordeste de Dermatologia, de acordo com os pré requisitos informados em 

ESTRUTURAÇÃO DOS TRABALHOS, além disso serão considerados os 

critérios de originalidade, apresentação, metodologia e contribuição 

científica/social.  

 

OBSERVAÇÃO: A comissão organizadora reserva-se o direito de recusar qualquer 

trabalho que não considere adequado. 

 

 



 

5. APRESENTAÇÃO 

 O pôster de apresentação ficará exposto durante todo o evento. 

 Será entregue apenas UM certificado por trabalho, constando o nome do autor e os 

demais como co-autores informados no ato do envio do resumo. 

 NÃO serão aceitos pedidos de modificações (nomes ou títulos) após a aprovação 

dos mesmos. 

 Os títulos dos trabalhos selecionados para apresentação em pôster serão publicados 

no link https://app.eventmaster.com.br/event/38joderma/site/content/submissao-de-

trabalhos até da data limite 06 de julho de 2019. 

 

PREMIAÇÃO: os primeiros melhores trabalhos de cada categoria (Casos clínicos, 

Trabalhos de Investigação), classificados pelas notas da Comissão Julgadora serão os 

premiados pela XXXVIII Jornada Norte/Nordeste de Dermatologia. 

https://app.eventmaster.com.br/event/38joderma/site/content/submissao-de-trabalhos
https://app.eventmaster.com.br/event/38joderma/site/content/submissao-de-trabalhos

