CRITÉRIOS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

Prazo para submissão de Trabalhos Científicos até o dia 18 de abril de 2016.
O resumo deve ser enviado por e-mail hemoiguatu@hemoce.ce.gov.br e deve está
direcionado à área de hematologia e hemoterapia.
NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS:
Os trabalhos deverão ser inscritos através do e-mail hemoiguatu@hemoce.ce.gov.br
com base nas instruções:
• Devem ser encaminhados juntamente com a inscrição de, pelo menos, um dos
autores.
• Deverão ser editados e enviados por e-mail.
• Não serão aceitos trabalhos enviados via fax, correio ou qualquer outro meio
que não seja a forma já especificada.
• A formatação deve ser: fonte arial, tamanho 12, espaçamento simples, recuo
de margem esquerda e direita de 2cm. A quantidade limite de caracteres é de
3.500.
• Cada inscrito poderá submeter até 5 resumos e cada resumo deverá conter até
5 co-autores.
• A data limite para o envio é até dia 18 de abril de 2016.
• Devem ser redigidos em português.
• O trabalho deve conter INTRODUÇÃO, OBJETIVO, MATERIAL E MÉTODO,
RESULTADO E CONCLUSÃO.
• Os resumos não finalizados não passarão pela seleção e serão excluídos
automaticamente.
• Para cada trabalho apresentado independentemente da categoria será emitido
um (1) único certificado constando o nome do apresentador e co-autor(es).
Não será permitido acréscimo e/ou modificação posterior.
• Somente serão considerados os resumos dos trabalhos enviados de acordo com
as normas apresentadas.
• Os trabalhos aceitos serão apresentados na forma de Pôster.
• Após o término da submissão, a Comissão Científica julgará os trabalhos e
emitirá parecer sobre o aceite.
NORMAS PARA JULGAMENTO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

A Comissão Avaliadora dos trabalhos científicos é composta por profissionais de
referência na Hemorrede do Ceará. Para o julgamento dos resumos deve-se levar em
consideração:
• Cada resumo será avaliado por 3 membros distintos.
• As notas correspondentes aos trabalhos deverão ser de números inteiros de
1(pior) a 5 (melhor).
• Importância do trabalho no cenário científico.
• Originalidade, contribuição para o avanço da ciência, domínio técnico dos
métodos propostos.
• Conflito de interesse.
• O resultado dos trabalhos aprovados será divulgado no dia 29 de abril de 2016
no site do Hemoce.
PÔSTER:
Deverão ser auto-explicativos com maior riqueza de imagens, fotos e esquemas,
relatando pesquisas ou casos clínicos.
• 120 cm de altura x 90 cm de largura.
• Os pôsteres deverão ser fixados no dia 12 de maio, quinta-feira, a partir das
7h30. A retirada será às 18h deste dia.
• Um dos autores deverá estar disponível junto ao painel do pôster no dia 12 de
maio, de 13h às 14h.

Para enviar seu resumo você deve estar inscrito na Jornada.

Fortaleza, 17 de fevereiro de 2016
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