
REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO DE RESUMOS 

Prezado autor, antes de redigir o resumo de seu trabalho científico, leia atentamente todas as 
informações deste regulamento. Os resumos que não estiverem em conformidade com as 
orientações não serão aceitos. 

O envio de trabalhos científicos (resumos) representa o compromisso definitivo do(s) autor(es) em 
apresentar(em) o(s) trabalho(s), se aceito(s), durante o simpósio em data e horário a serem 
comunicados. 

Para efetuar a inscrição de trabalhos científicos (resumos) será obrigatório preencher todos os 
dados cadastrais do formulário. 

Serão aceitas apenas as inscrições dos trabalhos científicos (resumos) efetuada(s) pelo(s) autor(es) 
regularmente inscrito(s) no simpósio e que tenha(m) recolhido a taxa de inscrição. 

Não há limite de resumos de um mesmo autor, entretanto, este só poderá apresentar até 2 (dois) 
trabalhos. 

Os trabalhos poderão ser inscritos em duas modalidades: 1)acadêmica (alunos de graduação) e 2) 
profissional. 

Os trabalhos deverão ser apresentados apenas na forma oral.  

A divulgação dos trabalhos aprovados será efetuada nohotsite do simpósio. Os autores 
responsáveis pela submissão também serão notificados por e-mail. 

Os resumos deverão ser digitados diretamente na página do simpósio, clicando no botão Inscreva 
seu Trabalho. 

O texto do resumo do trabalho científico deverá ser estruturado segundo os seguintes itens: 

Objetivo; Método; Resultados e Conclusão. 

O resumo deverá ter no máximo 500 palavras, não sendo aceitos gráficos, tabelas, imagens ou 
caracteres especiais no texto. 

Não serão aceitas as inscrições dos resumos de trabalhos científicos enviadas por correio 
eletrônico, fax, correio regular ou outra forma qualquer diferente da indicada neste hotsite. 

ORIENTAÇÕES GERAIS AOS AUTORES 

Não serão permitidas alterações do conteúdo dos resumos após a conclusão do processo de envio. 

A Comissão Científica avaliará os trabalhos e selecionará somente aqueles que estiverem de 
acordo com as normas definidas para este evento. 

A divulgação dos trabalhos aprovados será feita nohotsite do simpósio, com planilhas de datas e 
horários de apresentação. 

O autor receberá um aviso para consultar no hotsite a data, local e horário para apresentação por 
meio do e-mail informado na inscrição dos trabalhos. 



Todos os trabalhos aprovados receberão certificados de apresentação no simpósio. 

Os autores autorizam a Comissão Organizadora do II Simpósio Jovem Doutor e demais sociedades 
médicas que apoiam este evento a divulgar o resumo em âmbito nacional e internacional, após a 
apresentação do mesmo, não cabendo qualquer pagamento por direito autoral. 

PREMIAÇÕES 

Haverá premiação para os 3 (três) melhores trabalhos inscritos no simpósio. 

ANAIS DO SIMPÓSIO 

Os resumos dos trabalhos apresentados durante o evento ficarão disponíveis no hotsite do 
simpósio. 


