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NORMAS PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TEMAS LIVRES (PÔSTERES) 

1) PRAZO PARA ENVIO 

Até 30 de novembro de 2018. 

Os resumos deverão ser enviados até, impreterivelmente, o dia 30 de novembro de 2018

para o email: resumosjornadafonoaudiologia@gmail.com .Não serão aceitos resumos

após o prazo final. A comissão organizadora enviará aviso de recebimento para o autor

correspondente e devidamente inscrito na jornada.

.

ATENÇÃO AUTORES: Cada autor pré-inscrito poderá enviar até 2 resumo/trabalhos. 

2) SUBMISSÃO DE RESUMOS 

Serão consideradas somente contribuições científicas inéditas, originais e enquadradas no

escopo da jornada, sendo vedado ao autor submeter trabalhos já divulgados e pesquisas

em fase de planejamento.

Os resumos devem ser enviados exclusivamente em arquivo de WORD (.doc ou .docx)

editável.

3) NORMAS PARA PREPARAÇÃO DO RESUMO 

Serão aceitos apenas resumos redigidos em Português. Fonte: Times New Roman 12,

espaçamento simples. O título do resumo deve ser todo em letras maiúsculas e negrito. O

número máximo de autores permitido por resumo é de cinco (5). Cada autor deverá ser

identificado por um número superescrito, correspondente à instituição de vínculo. As

instituições deverão ser identificadas abaixo da autoria. Inserir “Correspondência para” e o

e-mail do autor correspondente, abaixo das instituições. O resumo deve ser escrito em um

único parágrafo e deve conter informações pertinentes à Introdução, Objetivo, Método,

Resultados e Conclusão. Estes devem estar identificados no corpo do resumo. Inserir as

Palavras-chave que estejam no MESH e ou DECs (mínimo 3, máximo 5). O número

máximo de caracteres para o corpo do resumo é de 3000 caracteres com espaços. O

resumo não deve conter figuras, citações bibliográficas, referências e abreviações pouco

usuais.

4) AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS SUBMETIDOS

Os trabalhos serão analisados pela Comissão Científica. A comissão analisará os trabalhos

com base em critérios de qualidade científica e redação.

OBS: Todos os Resumos aprovados serão apresentados em forma de PÔSTER.

Os três melhores trabalhos receberão certificação com a premiação.

mailto:resumosjornadafonoaudiologia@gmail.com

