As inscrições dos Temas Livres deverão ser feitas até às 23h59 do dia 7/4/2019 através do
formulário disponível no site www.hcpa.edu.br - agenda de eventos.
Não há limite quanto ao número de Temas Livres que podem ser submetidos.
Para submeter mais de um Tema Livre, acesse novamente o formulário e inicie o novo
preenchimento.
O título, nome dos autores e instituição devem ser preenchidos nos campos correspondentes. Os
autores deverão ser preenchidos com nome completo (exemplo: Fulano da Silva Oliveira) e CPF
(campo não obrigatório).
Os trabalhos devem ter um número máximo de oito autores.
O relator do trabalho deve estar inscrito no evento e um mesmo participante só poderá ser relator
em dois trabalhos.
Os resumos poderão ser submetidos em três categorias:
(1) Pesquisa; (2) Relato de caso único/ Estudo de caso único; (3) Relato de experiência.
(1) Pesquisa: todos os resumos na categoria pesquisa deverão ter sido aprovados por um Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP) para projetos envolvendo seres humanos, de acordo com a
Resolução CNS 466/2012, ou por uma Comissão de Ética para o Uso de Animais (CEUA) para os
projetos envolvendo animais de acordo com a Lei 11.794. Informe no campo específico o CAAE
ou registro na CEUA e o nome do Comitê/Comissão que aprovou o projeto.
(2) Relato de caso único/ Estudo de caso único: relatos específicos de uma observação
assistencial podem configurar situações não planejadas, onde não há um projeto ou objetivo
prévios. Estes resumos podem dispensar aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP),
porém os autores deverão verificar a adequação ética das questões relativas à obtenção do
consentimento e preservação da privacidade do paciente.
(3) Relato de experiência: relatos de novas práticas ou rotinas desenvolvidas no âmbito da
atuação profissional que apresentam relevância institucional. Estes resumos podem dispensar
aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), porém os autores deverão verificar a
adequação ética das questões relativas à obtenção do consentimento e preservação da
privacidade dos envolvidos no relato.
Os resumos devem ser escritos preferencialmente em português e conter até 2500 caracteres.
Na caixa de texto correspondente, digite ou cole o corpo do resumo, contendo introdução,
objetivos, métodos, resultados e conclusões. É fundamental informar no campo adequado a
categoria na qual se inscreve o trabalho, em relação às três propostas: (1) Pesquisa; (2) Relato de
caso único/ Estudo de caso único; (3) Relato de experiência.

Não utilize referências no resumo, nem repita as informações de título, autores e instituição.
É possível o preenchimento de até três palavras-chave, sendo obrigatório o preenchimento de
pelo menos uma palavra-chave.
Confira os dados antes de enviar. Os trabalhos inscritos são de inteira responsabilidade dos
autores.
Após o preenchimento completo do formulário online clique em enviar.
Todos os resumos serão avaliados pela Comissão Científica, que analisará os seguintes
aspectos: contribuição ao conhecimento sobre o assunto; delineamento e metodologia adequados
aos objetivos; análise e aproveitamento dos resultados; aplicabilidade e impacto dos resultados; e
redação e estruturação do resumo.
Os resumos serão avaliados, também, quanto ao adequado enquadramento na categoria
selecionada.
Os resumos poderão ser selecionados apenas para apresentação em pôsteres. Após o aceite, os
autores deverão pagar R$ 20,00 (vinte reais) por trabalho aprovado, até o dia 15/5/2019. As
instruções referentes ao pagamento serão encaminhadas juntamente com o e-mail de
confirmação do aceite do trabalho, que deverá ocorrer até a data de 6/5/2019.
O valor do pagamento não será devolvido em nenhuma hipótese. O não pagamento implicará na
exclusão do trabalho no evento.
Em caso de dúvida contatar pelos telefones: (51) 3359.8507 ou 3359.8090 e/ou e-mail:
eventos@hcpa.edu.br

