
                                                                                                                                             

 
SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

REGULAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
9º DERMARIO / 15º ECD – PROCEDIMENTOS DE CONSULTORIO 

17 E 18 DE AGOSTO DE 2018 
 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

Os trabalhos aprovados pela Comissão Cientifica serão expostos como pôsteres no salão do 
evento, sendo divididos em duas áreas de conhecimento: Dermatologia Clinica (Prêmio 
Alexandre Gripp) e Cirurgia Dermatológica (Prêmio Cleide Ishida), nos dias 17 e 18 de 
agosto de 2018, de 09h00 as 18h00.  

O autor responsável e apresentador deve estar inscrito e confirmado no 9º DERMARIO / 
15º ECD – PROCEDIMENTOS DE CONSULTORIO, assim como constar como ASSOCIADO SBD, 
até a data da submissão do trabalho. 

A data limite para envio dos trabalhos é 15 de Julho de 2018. 
 
Qualquer associado poderá inscreve-lo, não sendo necessário atuar como residente de 
serviço credenciado. 
 
 
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS. 

1.      Participação e autoria: 

Cada trabalho pode ter no máximo 5 (cinco) autores. Não há limite para trabalhos a 
serem inscritos. 

*O autor principal do trabalho deve estar inscrito e confirmado no 9º DERMARIO / 
15º ECD – PROCEDIMENTOS DE CONSULTORIO 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 10, parágrafo único sem recuo, espaçamento simples e alinhamento justificado. 

O corpo do resumo (Introdução, Material e Métodos, Relato do Caso/ Resultados, 
Discussão/Conclusão) deverá conter no máximo 500 palavras e o título 30 palavras.  
Utilizar o comando “Contar Palavras” do programa Microsoft Word para auxiliar a 



                                                                                                                                             
contagem.  As referências não entram na contagem, devendo respeitar o limite máximo 
de 15 indicações. 

Utilizar sempre os nomes químicos e farmacológicos dos medicamentos, evitando 
nomes de produtos, empresas ou marcas registradas.  

Escrever um título resumido, sem abreviações, indicando claramente a natureza da 
investigação. 

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.  

Não escrever os dados da instituição, como endereço ou CEP, no resumo. 

Os nomes dos autores, deverão estar identificados, porém tal informação será mantida 
como confidencial no momento da avaliação do trabalho.  

Organizar obrigatoriamente a estrutura do resumo do trabalho com os subtítulos em 
negrito da seguinte forma: INTRODUÇÃO, MATERIAL E MÉTODOS, RELATO DO CASO/ 
RESULTADOS, DISCUSSÃO/CONCLUSÃO. 

3.     Categoria: Relato de caso ou série de casos 

4.    Inscrição: Os autores devem enviar o resumo do trabalho e o arquivo do pôster, 
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 o 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. Não 
haverá apresentação oral. 

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 todo o evento. 

8. Premiação: A Comissão cientifica realizará o julgamento de todos os trabalhos aptos 
apresentados e elegerá o vencedor de cada área de conhecimento. O autor principal 
vencedor de cada área de conhecimento receberá um prêmio no valor de R$ 2.000,00. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Área de conhecimento: (   ) Dermatologia Clínica  (   ) Cirurgia Dermatológica 
 
Autor principal*: 
____________________________________________________________________ 
 
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: ________________________________________________ 
 
Resumo do relato de caso:  
(INTRODUÇÃO, MATERIAL E METODOS, RELATO DO CASO/ RESULTADOS, DISCUSSÃO/CONCLUSÃO) 
 
Conflito de Interesse: __________________________________________________ 
 
*(colocar nome completo) 
 


