
 

 

 

REGULAMENTO PARA ENVIO DE TRABALHOS PARA O CONGRESSO BRASILEIRO 
DE FISSURAS LÁBIO PALATINAS E ANOMALIAS CRANIOFACIAIS 2020 

 
A inscrição de trabalhos deverá ser realizada apenas até a data de 15 de Maio de 2020. 

O envio do trabalho, conforme normas do Edital, deverá ser feita por email para 
atendimento@abccmf.org.br até 15/05/2020. 

 

A confirmação do recebimento será feita em até 3 dias após o envio do trabalho. Caso não 
receba confirmação do recebimento do trabalho em até 3 dias após o envio, entre em 
contato por telefone ou envie outra mensagem para que possamos tomar as providências 
necessárias. 
Fone: +55 11 3749 9700 - ramal 262 // Celular +55 19 99212 4142 - falar com Márcia 

 
1. O idioma oficial do Congresso é a Língua Portuguesa (Brasil), mas também serão aceitos trabalhos 
em inglês e espanhol. O título do trabalho (tanto no resumo quanto na apresentação) deve ser 
escrito em português e inglês. 

 

2. Os trabalhos poderão ser inscritos para apresentação nas categorias: e-poster ou apresentação 
oral. 

 
3. O envio do trabalho será aceito somente se o apresentador do mesmo estiver efetivamente 
inscrito no Congresso. 

 
4. Cada congressista poderá inscrever um trabalho como apresentador, não havendo limite de 
número de trabalhos para co-autorias. 
Os autores são responsáveis pelo conteúdo, estilo e formatação dos trabalhos submetidos. As 
informações existentes no texto e apresentação são de inteira responsabilidade dos autores que 
realizarem a submissão e apresentação do trabalho. 
Com a seleção do trabalho, autor e co-autores conferem ao CONGRESSO BRASILEIRO DE FISSURAS 
LABIO PALATINAS E ANOMALIAS CRANIOFACIAIS 2020, os direitos autorais para publicação do 
resumo e-painel do mesmo e divulgação nos materiais e publicações do Congresso, tanto em âmbito 
nacional quanto internacional independente do meio (impresso ou eletrônico). 
A comissão científica é soberana nas suas decisões, não serão aceitos pedidos de reconsideração. 

 

5. As informações referentes ao trabalho submetido: recebimento, aprovação, rejeição, situação do 
pagamento da inscrição, apresentação oral, apresentação na Sessão de Pôsteres, entre outras serão 
feitas via email. 

 

6. Todos os trabalhos apresentados receberão certificado. Para cada trabalho apresentado será 
emitido somente 1 (um) certificado com o nome de todos os autores e co-autores. Os dados serão 
aqueles informados pelo autor na data da inscrição. Não serão aceitos modificações e/ou  
acréscimos. 
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7. Os arquivos das apresentações de e-poster devem ser enviados até o dia 30 de abril de 2020*. Os 
arquivos das apresentações orais deverão ser entregues à mídia desk na sala de apresentação ou 
enviado por email à organização do evento até 24 horas antes do horário da apresentação. 

 
 

INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS 
 

NORMAS PARA ENVIO DOS RESUMOS – TEMAS LIVRES 

- Os resumos deverão ter no máximo 450 palavras com no máximo duas ilustrações e sete 

referências bibliográficas. 

- Deverão ser escritos com fonte Arial, tamanho 12, em um único parágrafo com espaçamento entre 

linhas simples, com texto “justificado”, obedecendo a seguinte forma: 

✓ Título: no máximo 10 palavras, escrito em letras maiúsculas e em negrito (em português e 

inglês). 

✓ Autores: relacionar os nomes completos de todos os autores, sem titulação, o último nome 

de cada um em letra maiúscula (o nome do apresentador deverá estar grifado). 

✓ Nome da instituição a qual pertencem, telefone e e-mail de pelo menos um dos autores, de 

preferência do apresentador. 

✓ Texto: deverá conter o objetivo do trabalho, a metodologia utilizada, análise estatística 

(quando apropriado), principais resultados e as principais conclusões. 

✓ Descritores: máximo 03 palavras. 

- É obrigatório identificar a categoria de apresentação do trabalho: e-poster ou apresentação oral. 

 
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO E-POSTER 

O resumo deverá ser enviado até 20/07/2020, um arquivo em uma única página em JPG e PDF, com: 

Título / Autores / Instituição / Introdução breve / Material e Métodos / Resultados / Conclusões. 

Dimensões: 28 cm x 38 cm (vertical) ou 38 cm x 28 cm (horizontal) / Texto: Fonte Arial - corpo 15 

O E-pôster ficará em exposição para apreciação dos participantes, durante todo evento. 

Apenas os temas livres serão apresentados oralmente. 

 
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL 

O tempo de apresentação será de 8 minutos adicionados de mais 2 minutos para questionamentos. 

Não será permitido exceder o tempo de apresentação. 

A apresentação será interrompida após o tempo limite. 

A apresentação deverá ser obrigatoriamente em Power Point. 

Não será permitido o uso de computador próprio para a apresentação. 

 
Sugestões: 

✓ Título + Autores + Instituição / Introdução breve / Material e Métodos / Resultados / 

Conclusões. Seja objetivo e não perca tempo com revisões de literatura. 

✓ Não utilize fontes especiais, apenas aquelas convencionais ao pacote do PowerPoint 

standard, evitando assim problemas de formatação. 

✓ Imagens, se inseridas, devem ser preferencialmente no formato JPEG. 



 

 

 


