
                                 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
PRÊMIO CIENTÍFICO CELSO SODRÉ 

 
REGULAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 6º SIMPÓSIO DE CABELOS E UNHAS SBDRJ 
04 E 05 DE OUTUBRO DE 2019 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

Os trabalhos aprovados pela Comissão Científica serão expostos como pôsteres 

no salão do evento, sendo divididos em duas áreas de conhecimento: Cabelos e 

Unhas, nos dias 04 e 05 de outubro de 2019, das 09h às 18h. 

O autor responsável e apresentador deve estar inscrito e confirmado no 6º 

SIMPÓSIO DE CABELOS E UNHAS DA SBDRJ, assim como constar como 

ASSOCIADO SBD, até a data da submissão do trabalho.  

 

SOBRE AS DATAS: 

A data limite para o envio dos trabalhos é 04 de setembro de 2019.  

Qualquer associado poderá inscrevê-lo, não sendo necessário atuar como 

residente de serviço credenciado. 

A organização do evento informará até o dia 20 de setembro de 2019 os 

trabalhos selecionados, assim como os três melhores que serão apresentados 

presencialmente. 

O resultado do caso vencedor acontecerá no final do dia 05 de outubro de 2019 

após a apresentação dos três melhores casos. 

  

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS: 

 

1.Participação e autoria: 

Cada trabalho pode ter no máximo 05 (cinco) autores.  

Não há limite para quantidade de trabalhos a serem inscritos. 



                                 

*O autor principal do trabalho deve estar inscrito e confirmado no 6º SIMPÓSIO 

DE CABELOS E UNHAS DA SBDRJ e constar como ASSOCIADO SBD, até a data da 

submissão de seu trabalho. 

  

2.Formatação do trabalho científico: 

O texto deverá ser elaborado em Word, utilizando a fonte "Times New Roman" 

com corpo 12, espaçamento duplo e alinhamento justificado. 

O corpo do resumo (Introdução, Material e Métodos, Relato do Caso/ 

Resultados, Discussão/Conclusão) deverá conter no máximo 600 palavras para 

relato de caso e 1000 palavras para investigação. O título pode contar no 

máximo 30 palavras. Utilizar o comando “Contar Palavras” do programa 

Microsoft Word para auxiliar a contagem. A bibliografia não entra na contagem, 

devendo respeitar o limite máximo de 12 referências. 

 

Preencher duas fichas conforme molde em anexo: 

 

Ficha de identificação: Identificar os autores com nome, sobrenome, 

qualificação e instituição em que foi realizado o trabalho. Se não houver uma 

instituição envolvida, escrever a cidade e o estado. 

  

Ficha do trabalho para julgamento: 

Organizar obrigatoriamente a estrutura do resumo do trabalho da seguinte 

forma:  

TÍTULO (até 30 palavras) 

RESUMO/ABSTRACT (máximo de 200 palavras) 

INTRODUÇÃO / MATERIAL E MÉTODOS OU RELATO DO CASO / RESULTADOS 

DISCUSSÃO / CONCLUSÃO (máximo de 1000 palavras total) 

REFERÊNCIAS – Até 12 

IMAGENS – Até 04 imagens ou tabelas 



                                 

 

Nessa ficha não poderá ter identificação dos autores, instituição, seja por 

escrito ou fotos. O trabalho que tiver, será eliminado imediatamente, e não 

concorrerá ao prêmio. 

 

3.Categoria: Relato de caso ou série de casos/INVESTIGAÇÃO 

 

4.Inscrição: Os autores devem enviar ambas as fichas, anexando 

separadamente, através do e-mail eventos@sbdrj.org.br com cópia para 

aux.eventos@sbdrj.org.br  

 

5.Concordância: Todos os participantes estão de pleno acordo com este 

regulamento a partir de sua inscrição. 

 

6.Apresentação e Pôster: O pôster impresso deverá obedecer ao tamanho de 

0,90 por 1,20m. Para que o pôster possa ser lido facilmente a uma distância de 

aproximadamente 2 metros, deverá ser utilizada fonte de tamanho mínimo 28. 

Os três melhores trabalhos serão selecionados para apresentação presencial 

durante o evento. A apresentação deverá ser realizada em 04 minutos. 

 

7.Resultado: Os trabalhos selecionados para apresentação, deverão ficar 

expostos em espaço especificado pela organização do evento, devendo estar 

disponíveis para apreciação dos médicos inscritos durante toda a programação. 

A equipe de organização informará até o dia 20 de setembro os trabalhos 

selecionados, assim como os três melhores que serão apresentados 

presencialmente. O resultado do caso vencedor acontecerá no final do dia 05 

de outubro após a apresentação dos três melhores casos. 

 

 



                                 

8.Premiação: A Comissão científica realizará o julgamento de todos os trabalhos 

aptos apresentados e elegerá o vencedor de cada área de conhecimento. O 

autor principal ganhará a inscrição, passagem e hospedagem para o Congresso 

Brasileiro de 2020. 

 

9. Alguns critérios de julgamento:  

• Obediência às normas de inscrição;  

• Adequação do conteúdo ao tema oficial; 

• Correção Gramatical /Organização do Texto;   

• Ortografia, Pontuação, Concordância e Objetividade;  

• Título expressa o conteúdo do resumo;  

• Objetivos claros e descrição da metodologia. 

 

 

 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

  

Área de conhecimento:  

(   ) Cabelos  (   ) Unhas  

 

Categoria:  

(   ) Relato de caso (   ) Série de casos/Investigação  

 

Autor principal* (ser sócio SBD e estar inscrito no evento) 

____________________________________________________________________ 

 

Co-autores* (no máximo quatro) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Título do Trabalho: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Instituição onde foi desenvolvido o trabalho: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Endereço da Instituição:_________________________________________________________ 

 

Telefones para contato: _________________________________________________________ 

 

E-mail do autor principal: ________________________________________________________ 

 

Conflito de Interesse: ___________________________________________________________ 



                                 

MODELO DE FORMATAÇÃO DO TRABALHO 

(Lembrete: não pode haver identificação dos autores, da instituição por 

escrito ou por fotos, sujeito a eliminação imediata) 

 

Resumo/Abstract: 

 

Palavras-chave: 

 

Introdução: 

 

Resumo dos casos ou matérias e métodos: 

 

Discussão de Caso ou Resultados: 

 

Conclusão: 

 

Referências: 

 

 

 

 
 

 


