REGRAS DE SUBMISSÃO DE TEMAS LIVRES
 O(a) autor(a) do tema livre deverá preencher o cadastro com as suas referências
pessoais
 É necessário um cadastro individual para cada autor
 O fornecimento do CPF do(a) autor(a) e todos os coautores faz-se obrigatório. Esta
exigência permite que o julgamento posterior dos trabalhos não seja realizado por
colegas envolvidos na pesquisa
 A data limite para o envio será até as 24 horas do dia 19 de março de 2018
 O preenchimento e envio será exclusivamente por meio eletrônico
 Siga as instruções na tela, clicando nos locais indicados. As páginas apresentadas
demonstrarão, de forma sequencial, a formatação requisitada pelo Congresso SBHCI
2018
 Serão aceitos trabalhos para as seguintes categorias:
1. Intervenção em Doenças Cardiovasculares Adquiridas
2. Intervenção em Cardiopatias Estruturais / Doenças Extracardíacas
3. Casos Clínicos
4. Intervenção em Cardiopatias Congênitas
5. Enfermagem e Técnicos.
 O tema-livre será anexado em formato Word na página de submissão, devendo o
arquivo possuir somente uma única página;
 O arquivo deverá ser produzido em fonte Arial tamanho 12, contendo margens
superior, inferior, esquerda e direita com 2,5;
 O trabalho deve iniciar seu conteúdo na primeira linha da página. Não deverá haver
linhas em branco no início do documento;
 Em hipótese alguma deverão constar no arquivo do Word o Título do trabalho,
nomes dos autores e nome das instituições. Caso ocorra o trabalho será
automaticamente REJEITADO.
 Para sua orientação clique AQUI para efetuar o download do modelo do arquivo do
Word a ser submetido. Neste modelo já constam os identificadores e a página já está
com a fonte e as margens sugeridas nestas normas;
 A inserção de tabelas, gráficos ou figuras será permitida, devendo estar formatada
no documento em Word a ser anexado, respeitando-se o limite máximo de uma
página;
 O trabalho deverá ser apresentado de forma estruturada: Introdução, Métodos,
Resultados e Conclusão
 Referências bibliográficas não devem ser incluídas no texto
 Abreviaturas devem surgir entre parênteses, após a palavra completa, mantidas no
menor número possível
 Os resultados devem ser expostos de modo claro e a conclusão baseada nos dados
apresentados. Resumos incompletos (exemplo: “Os resultados serão apresentados e
discutidos…”) não serão aceitos para apresentação
 Não é permitido submeter o mesmo artigo a mais de uma categoria, sob pena de ter
o trabalho desclassificado, bem como séries duplicadas e informações redundantes
 Os temas livres poderão ser enviados em português, inglês ou espanhol

 Após enviar o trabalho, o(a) autor(a) poderá acessar sua página até a data limite de
submissão e, com seu login e senha, alterar os nomes dos autores e instituições e
substituir o arquivo do trabalho. Depois dessa data não será permitida qualquer
alteração.
 Cada tema enviado recebe um número e agrupado a este um cadastro individual
com os dados do(a)autor(a), coautores, e instituição(ões)
 A comunicação da aprovação do tema livre será divulgada no site do Congresso e
através do e-mail cadastrado
 Os resumos dos trabalhos aprovados serão publicados em suplemento da Revista
Brasileira de Cardiologia Invasiva (www.rbci.org.br)
 Os cinco melhores temas livres definidos em julgamento eletrônico serão
apresentados em sessão oral dedicada na grade do Congresso, onde serão avaliados
por comissão julgadora, a qual definirá o melhor trabalho. Este será contemplado
com a premiação Melhor Tema Livre Oral
 O e-pôster que obtiver a maior média final após julgamento presencial no evento
será contemplado com a premiação Melhor Pôster Eletrônico
 Os cinco melhores casos clínicos definidos em julgamento eletrônico serão
apresentados em sessão oral dedicada na grade do Congresso, onde serão avaliados
por comissão julgadora, a qual definirá o melhor trabalho. Este será contemplado
com a premiação Melhor Caso Clínico
 Os temas livres serão avaliados pela Comissão Nacional Julgadora de temas livres.
Cada trabalho será pontuado por dois a três julgadores distintos, de modo cego.
Temas com notas discrepantes(diferencial>5)serão reavaliados pela Comissão
Científica. As notas não serão informadas aos autores
 O não comparecimento do autor(a) ou de coautor(a) designado para a apresentação
do trabalho implicará em suspensão temporária de um ano na submissão de temaslivres, impossibilitando assim sua participação nesta atividade do Congresso de 2018.
A penalidade será aplicada ao autor(a) responsável pela submissão da pesquisa.
 Leia atentamente as orientações sobre o processo de submissão e as regras de
formatação, visando garantir o envio correto do resumo do trabalho científico:

1. Orientações para a apresentação oral
 A apresentação será efetivada por meio eletrônico
 É imprescindível a entrega do arquivo até 2 horas antes da apresentação na central
multimídia do evento
 Não será permitido o uso de computadores portáteis próprios, visando a agilidade e
redução de atrasos operacionais
 É obrigatório o(a) autor(a) estar inscrito no congresso para a apresentação do tema
livre. A seleção para apresentação não prevê o pagamento de honorários, estadia ou
passagem aérea, que ficam portanto sob responsabilidade do(a) autor(a) do trabalho

2. Orientações sobre o processo de submissão e apresentação do e-pôster

 Acesse a área de trabalhos científicos na página do Congresso para baixar o modelo
padrão (Template) e as regras de formatação
 Prepare o e-pôster em Power Point utilizando o Template e salve no formato PDF
antes do envio. O sistema não aceitará arquivos em outro formato
 Não realize alterações no Template
 Para cada trabalho aprovado haverá um formulário para seleção do arquivo em PDF e
envio
 A apresentação deve ser na vertical (formato retrato) em um único slide
 O título do e-pôster deve ser idêntico ao resumo enviado previamente para avaliação
 Abaixo do título, inclua o nome do(s) autor(es) e sua(s) respectiva(s) instituição(ões)
 É permitido usar tabelas, gráficos, figuras e fotos.
 A submissão dentro do prazo estipulado é de responsabilidade do autor. A Comissão
Organizadora do Congresso não se responsabilizará por trabalhos entregues fora da
data
 O prazo para envio do e-pôster será até 29 de maio de 2018
 No horário agendado, o autor deverá estar presente e irá dispor de 5 minutos para
expor a sua pesquisa, além de responder às perguntas dos debatedores designados e
visitantes
 É obrigatório o(a) autor(a) estar inscrito para a apresentação do tema livre. A
apresentação deste não prevê o pagamento de honorários, estadia ou passagem
aérea, que ficam portanto sob responsabilidade do(a) autor(a)do trabalho

