
 

 
 
 
 

III Encontro de Hospitais Pediátricos 
 

Desafios na gestão pediátrica centrados na segurança 
 

 
Regulamento para inscrição dos resumos e apresentação em sessão pôster 

 
 
Envio da inscrição até 14/09/2018  
INSCRIÇÕES PRORROGADAS ATÉ 24/09/2018 
 
 
SESSÃO PÔSTER 
Os resumos serão avaliados pela comissão científica do evento, devem ser 
enviados para o e-mail:  hospitais-pediatricos.icr@hc.fm.usp.br com inserção no 
campo “assunto” o título do trabalho. 
ATENÇÃO:  
Após a aprovação do trabalho, o resumo não poderá ser alterado. 
Não serão aceitas inscrições duplicadas do mesmo trabalho. Cada relator poderá 
inscrever 2 trabalhos.  
NORMAS PARA A SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 
Os resumos submetidos ao III ENCONTRO DE HOSPITAIS PEDIÁTRICOS devem 
ser editados e gravados no formato *.doc ou *.docx.  
Os resumos poderão ser Relato de Experiência ou Pesquisa.  
Deverão estar obrigatoriamente na formatação estabelecida nestas Instruções 
Normativas. Abaixo, seguem os requisitos de formatação para o resumo, 
considerando margem superior e inferior, 2,0 cm; margem esquerda e direita, 2,0 
cm. 

 Título:  
Em letras maiúsculas, fonte Arial 12, em negrito com alinhamento justificado de 
parágrafo. Atenção: não deve constar a palavra título no início do parágrafo. 

 Autor(es):  
Em fonte Arial 10, sem negrito, com alinhamento justificado de parágrafo. 
Sobrenome com apenas a inicial em maiúscula e com iniciais do prenome e nome, 
separados entre si por vírgula e com o número correspondente à afiliação. E-mail 
do autor principal. Afiliação dos autores indicada numericamente em sobrescrito, 
com nome completo da instituição, cidade e estado. Será aceito o número máximo 
de 10 (dez) autores por trabalho.  
Ex.: 1Guareschi APDF, 2Silva MJP 
 

 Resumo:  
Estruturado, apresentado em parágrafo único, deve conter até 300 palavras em 
fonte Arial, tamanho 10, com alinhamento justificado. O resumo deve conter 
INTRODUÇÃO, OBJETIVO(S), MATERIAL E MÉTODO, RESULTADOS E 
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CONCLUSÃO, esses itens devem estar presentes no corpo do resumo em forma 
de subtítulos, em maiúsculas e em negrito. O resumo não deve conter fórmulas,  
 
 
gráficos, figuras ou referências bibliográficas. O número do parecer de aprovação 
do COEP (Comitê de Ética em Pesquisa) ou CEUA (Comissão de Ética no Uso de 
Animais) deve constar no item métodos, se for o caso e, o parecer de aprovação 
deverá ser anexado na ficha de inscrição. 
 
Obs.: Serão recusados os resumos de trabalhos não aprovados pelo COEP ou 
CEUA (quando aplicável) e também resumos cujo tópico Resultados for disposto 
como “resultados serão apresentados” ou “dados serão analisados”. 
 
Descritores/Palavras-chave:  
Indicar três descritores/palavras-chave. Cada palavra deve ser iniciada em 
maiúscula e devem ser separadas entre si por ponto-final. Recomenda-se a 
utilização do Vocabulário DECs. 
 
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS SELECIONADOS – 
SESSÃO PÔSTER  
1) Medidas: 90cm (largura) X 120 cm (altura);  
2) Levar uma corda ou fita para fixação do pôster, não disponibilizaremos no local;  
3) O número do painel é referente ao número de sua inscrição. Este número é muito 
importante, pois a partir dele, você saberá onde afixar o seu pôster no local do 
evento. 
O Pôster será afixado às 08h e retirado somente até o final do evento. 
A avaliação do pôster pela comissão científica será realizada no dia 05/10 das 10h 
às 10h30 no espaço do primeiro andar do Instituto da Criança. O autor deverá 
permanecer no local destinado ao pôster durante o período de avaliação. 
 
A apresentação do pôster ocorrerá no dia 05/10 durante o intervalo estimado entre 
10h30 e 11h. 
 
Haverá premiação para os três (03) melhores trabalhos. 
 
 
 
 
Inscreva-se no III Encontro de Hospitais Pediátricos aqui:  
https://eephcfmusp.org.br/portal/online/curso/encontro-hospitais-pediatricos/ 
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