Regras para T emas Liv res 2017 – Modalidade Médicos Residentes

1. O sistema para envio dos Temas Livres do 72º Congresso da SBC estará
disponível a partir do dia 02 de maio de 2017.
2. Serão disponibilizadas três modalidades de envio:
- Temas Livres;
- Temas Livres - Iniciação Científica, para alunos de medicina;
- Temas Livres para M édicos Residentes;
Este documento refere -se à modalidade Temas Livres para Médic os
Residentes, destinado a tod os os médicos residentes cujos trabalhos são
voltados para a área da cardio logia e que não se enquadrem nas duas
outras modalidades. Caso seu trabalho se enquadre em outra classificação,
favor
se
direcionar
através
de
nosso
site
http://www.cardio2017.com.br/trabalhos/index.php#to po para a regra
correspondente;
3. São de preenchimento obrigatório:
3.1 Campos do cadastro: nome, data de nascimento, CPF e telefone,
apresentados na tela inicial do sistema,
3.2 Sobre o resumo: 1) tipo de estudo (relato de caso ou não); e 2)
preferência por apresentação, se oral, pôster ou indiferente; e 3 ) a
categoria médica do tema livre também deverão ser marcadas no
sistema;
Importante: O formato de apresentação, oral ou pôster, será definido a
partir da média aritmética das notas recebidas, destinando -se à
apresentação oral pesquisas com maior média final, desde que essa s eja a
vontade expressa do autor ao preencher seus dados cadastrais na tela
inicial do sistema (caso contrário, mesmo com nota mais alta, será
apresentado sob a forma de Pôster). Os relatos de caso serão apresentados
exclusivamente sobre a forma de pôster
4. O autor do Tema Livre deverá anexar, através do sistema, a declaração de
residência em curso expedida pela instituição;
Observ ação: Só serão aceitas como documento comprobatório as
declarações de residências médicas e do ano vigente. Outras
documentações não serão aceitas e implicam na desclassificação do
trabalho submetido.
5. O prazo limite para o envio dos Temas Livres será até às 24 horas (horário
de Brasília, Distrito Federal, Brasil) do dia 1 0 de jul ho de 2017 ;
6. O preenchimento e envio serão feito s ex clusivamente por meio
eletrônico: http://www.cardio2017.com.br/ trabalhos/index.php#topo .
Siga as instruções descritas na tela, clicando nos locais indicados. As
páginas apresentadas demonstrarão, de fo rma sequencial, a formatação
requisitada pelo Congresso;

7. O número máximo de autores permitido será de até 12 (do ze) para os
Temas Livres convencionais e de até 05 (cinco) para os Relatos de Casos;
8. O sistema disponibiliza 1000 a 2.500 ca racteres incluindo neste espaço o
texto do resumo e o upload de tabela ou figura em formato JPEG que deve
ser anexada à parte.
8.1 É possível realizar o processo de cópia de outro programa (geralmente
WORD), inserindo diretamente nos espaços destinado ao Tema Livre
e figuras/tabelas, na página eletrônica específica. Os ajustes serão
automáticos. Todo co nteúdo que exceder o limite estabelecido será
desconsiderado pelo sistema. Siga as instruções dispo níveis no local
de dedicado a esta ação;
9. O trabalho deverá se r apresentado de forma estruturada: introdução e/ou
fundamentos, objetiv o(s), métodos, resultados e conclusões. Para os
Relatos de Casos Clínicos, utilizar a seguinte estruturação: introdução,
descrição do caso e conclusões. Os nomes dos autores, instituiç ão(ões) e
referências bibliográficas não deverão ser m encionados no corpo do texto.
Serão aceitas até 0 5 (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 literatura não sistemáticas) e trabalhos com resultados e co nclusões,
como: “os resultados serão apresentados e discutidos...”, não serão aceitos
para apresentação;
10. Os Temas Livres podem ser enviados na língua portuguesa, espanhola o u
inglesa. Os trabalhos submetidos ao congresso, cuja instituição primeira
citada for brasileira, devem ser redigidos, obrigatoriamente, na língua
portuguesa (trabalho s realizados por autores, brasileiros o u não) em
instituições estrangeiras se aprovados, não concorrerão aos prêmios de
melhores trabalhos.
11. O autor deverá selecionar uma das categorias médicas e, quando houver, a
subcategoria. Escolha atentamente aquela que mais se relaciona com o
fundamento do estudo. Não é possível modificar a categoria após o envio
completo do trabalho .
12. Ao final da digitação do texto, o autor poderá seguir duas opções:
12.1 Salvar o texto como rascunho e não o enviar, podendo realiza r
modificações até a data limite estipulada o u;
12.2 Selecionar a opção "submeter”, submetendo o mesmo de forma
definitiva para o julgamento da Comissão Científica, não sendo então
permitida nenhuma outra alteração.
Observaç ão: Favor analisar atentamente as informações, títulos e nomes
de autores e coautores antes do envio. Não será possível a modificação
posterior, sendo estes os nomes que serão descritos no certificado .
13. Atenção: Os Temas Liv res que não forem enviados e/ou esti verem em modo
rascunho não serão submetidos ao julgamento;
14. Através do e-mail cadastrado no sistema de submissão, será env iado um
protocolo para cada trabalho submetido e um resumo do cadastro
individual com seus dados além dos nomes e instituições dos coau tores;

15. Importante: Trabalhos duplicados ou incompletos devido à desatenção ou
uso indevido do sistema eletrônico, bem como pesquisas já apresentadas
em outros eventos nacionais, poderão ser desclassificados .
16. Informamos que os trabalhos não poderão ser ree nviados para as demais
modalidades de Temas Livres do 72º Congresso Brasileiro de Cardiologia.
Caso isso ocorra, implicará na desclassificação do mesmo em todas as
modalidades inseridas. Não é permitido tam bém submeter o mesmo artigo
a mais de uma categori a, sob penalização de desclassificação;
17. Atenção: Toda a comunicação da aprovação ou não aprovação do Tema
Livre, da categoria, dia e horário da apresentação, será efetivada por meio
eletrônico , na área restrita do responsável pela submissão do trabalho.
17.1 Os trabalhos que não atingirem determinada pontuação mínima a
ser estabelecida pela Comissão Nacional Julgadora de Temas Livres
(CNJTL) também receberão uma mensagem eletrônica de não
aprovação de seu trabalho através do e -mail cadastrado pelo
responsável durante a submissão de seu trabalho;
18. O Tema Livre aprovado deverá ser apresentado obrigatoriamente pelo
primeiro autor do trabalho que necessariamente deverá estar inscrito no
Congresso;
19. Detalhes sobre o tempo e formato das apresentações (orais/pôster)
estarão
disponíveis
em
breve
no
site
do
congresso:
http://www.cardio2017.com.br/trabalhos/index.php#to po .
20. Para aqueles trabalhos apresentados no formato Oral, é obrigatória a
presença do apresentador durante toda a sessão. Para os trabalhos na
forma de Pôster, é o brigatória a inserção e recolhimento do material
previamente ao horário da sua apresentação (horário este será informado
posteriormente), respeitando o abaixo descrito:

Período da Manhã:
Dia/ Data

Horário da
Inserção

Horário da retirada

Sexta-feira
(03/11):

09:00

12:00

10:30 – 11:15

Sábado (04/11):

08:00

12:00

09:30 – 10:15

Domingo
(05/11):

08:00

12:00

09:30 – 10:15

Horário da Apresentação

Período da Tarde:



Dia/ Data

Horário da
Inserção

Horário da retirada

Sexta-feira
(03/11):

15:40

17:40

16:50 – 17:35

Sábado (04/11):

14:30

17:30

16:00 - 16:45

Horário da Apresentação

Os horár ios acima citados estão sujeitos à alterações.
Os trabalhos da modalidade Residentes serão apresentados no dia 03 de
novembro em horário a confirmar.
A SBC não se responsabilizará por trabalho s que não forem retirados no
horário determinado.

21. A SBC não será responsável pelos custos de transporte e hospedagem,
visando à apresentação do Tema Livre aprovado; entretanto, haverá um
desconto de 50% do v alor da inscrição para o autor principal do trabalho
aprovado (oral ou pôster) , mediante confirmação da sua apresentação;
22. Os Temas Liv res serão avaliados pela CNJTL, designada pela Comissão
Executiva e Científica do Congresso (CECon). Cada trabalho será avaliado
por 03 (três) ou 04 (quatro) julgadores distintos, de maneira cega. Relatos
de Casos serão julgados a parte dos demais, utilizando -se critérios
específicos. Temas com notas muito discrepantes serão julgados
novamente pela Comissão Científica. A médi a final de cada tema não s er á
informada aos autor es. A Comissão Científica se r eserva o di reito de
solucionar eventuais controv érsias surgidas no processo de julgamento ;
23. Aprovaç ão e Premi ação: O número de trabalhos aprovados para
apresentação oral o u em pôster dependerá de uma série de fatores, como:
total de temas enviado s e qualidade dos mesmos, disponibilidade de tempo
e espaço no congresso. Assim, os 10 (dez) Temas Livres que obtiverem a
maior média aritmética neste processo de seleção inicial serão
encaminhados para um novo grupo de julgadores, que também dará suas
notas. Tirando -se a média das duas avaliações, os trabalhos com as 05
maiores notas serão convidados para par ticipar do processo de Premiação
Oral e, os 05 seguintes, para participarem do processo de Premiação
Pôster. Os Relatos de Caso serão apresentados no formato pôster, não
havendo premiação para este tipo de estudo .
24. Estas apresentações merecerão destaque sup erlativo quando da sua
exposição no evento. As Comissões Julgadoras presenciais dos finalistas
serão compostas por 03 médicos que selecionarão os vencedores a partir
da maior nota obtida após a apresentação oral/pôster, sem mais considerar
as notas de julg amentos anteriores.
25. As 02 (duas) melhores pesquisas da categoria RESIDENTES - ORAL e as 02
(duas) melhores pesquisas da categoria RESIDENTES - PÔSTER serão
contempladas com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o primeiro
lugar e R$ 1.000,00 (mil reais) para o segundo lugar.
26. Importante: A deliber ação da c omissão julg adora não permitirá r ecursos.
As médias finais dos concorr entes à premiaç ão de “Melhores Temas Livres

SBC 2017” não serão divulgadas ; O anúncio dos vencedores será efetivado
na sessão de Highlights da Cardiologia, no dia 05 de novembro de 2017, ao
final do evento.
27. Os trabalhos de todas as categorias com maiores notas à avaliação inicial,
selecionados para nov o julgamento com vistas à premiação em dinheiro,
receberão certificado de men ção honrosa.
28. O autor de cada trabalho vencedor poderá submeter o envio do artigo
original em até 60 dias após o evento, para a publicação nos Arquivos
Brasileiros de Cardiologia.
29. Os resumos de to dos os trabalhos aprovados serão publicados em
suplemento dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia;
30. Aqueles que confirmarem sua participação, porém não comparecerem para
a apresentação sem justificativa prévia, serão impedidos de participar da
apresentação de trabalhos pelos próxim os 3 anos. Importante: To da
comunicação deve ser realizada através do e -mail resumos@ccmew.com e
sbctemaslivres@cardiol.br ;
31. Os certificados só serão disponibilizados para aqueles que apresentaram o
traba lho no congresso. Os certificados dos trabalhos apresentados poderão
ser
retirados
através
do
site
http://www.cardio2017.com.br/trabalhos/index.php#to po em data a ser
divulgada post eriormente;
32. Em caso de dúvidas, entrar em contato com resumos@ccmew.com ,
sbctemaslivres@cardiol.br , ou pelos telefones (51) 3086 -9109, (21) 3478 2753 das 08h00 às 17h00 .
Agradecemos desde já a sua participação .
Cordialmente,

Raul Dias dos Santos Filho

Andréa Araújo Brandão

Diretor Científico

Coordenadora de Temas Livres

Sociedade Brasileira de
Cardiologia

Sociedade Brasileira de
Cardiologia

