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Para a submissão de trabalhos, o pesquisador deverá se inscrever 
também no III Simpósio em Oncologia do Hospital de Câncer de Pernambuco.

1. Somente serão aceitas submissões de temas livres através do e-mail: simposiohcp@hcp.org.br.
Não serão aceitos trabalhos encaminhados por outras vias (correios, fax etc...).

2. Só serão analisados os temas livres que tenham pelo menos um dos autores inscritos no III Simpósio 
em Oncologia do Hospital de Câncer de Pernambuco. 

3. A inscrição dos autores dos trabalhos no Simpósio não garante a aceitação dos trabalhos enviados 
para seleção.

4. Não há limite de envio de trabalhos por inscrição. 

5. Os trabalhos devem ser enviados até às 23:59h do dia 01 de agosto de 2017.

6. A Comissão Científica julgará os trabalhos e os classificará como: aprovado ou recusado. As decisões da 
Comissão Científica serão irrevogáveis. As respostas serão enviadas para o candidato, via e-mail, em tempo 
hábil, após avaliação. O envio do resumo representa o compromisso definitivo do(s) autor(es) em 
apresentar o trabalho, se aceito, durante o Simpósio.

7. Os autores dos temas livres, ao enviar o trabalho para o III Simpósio em Oncologia do Hospital de Câncer 
de Pernambuco, autorizam a publicação do resumo com finalidade de divulgação em quaisquer meios de 
comunicação, de âmbito nacional ou internacional, não cabendo direito autoral.

8. Não serão aceitos resumos incompletos, sem apresentação de resultados ou resumos de projetos de 
pesquisa.

9. A decisão sobre o aceite dos resumos será publicada no site do simpósio e encaminhada ao endereço 
eletrônico do autor indicado no formulário de inscrição até o dia 11 de agosto.

10. Todos os trabalhos científicos aprovados serão apresentados sob a forma de pôster. O pôster deverá 
contemplar uma síntese da pesquisa, estudo ou do caso, contendo os seguintes itens: título, código do 
trabalho (canto superior), autores, instituição, introdução, objetivos, método e conclusões. Cada pôster 
deverá ser confeccionado no tamanho 90 cm de largura por 120 cm de altura.



11. Os 03 (três) melhores trabalhos serão apresentados de forma oral no encerramento do Simpósio, e cada 
trabalho receberá um prêmio. A apresentação será realizada através de projeção multimídia. O trabalho 
deverá ser entregue no midia desk com uma hora de antecedência da sua apresentação. 
Para apresentação, a Comissão Científica disponibilizará um notebook (Sistema Operacional Windows 10) 
equipado com o software PowerPoint (Microsoft). Caso haja impossibilidade de apresentação pelo autor, o 
coautor poderá apresentar o trabalho desde que esteja inscrito no evento. O tempo para a apresentação 
será de, no máximo, 7 minutos; e 5 minutos para debate, totalizando 12 minutos.

12. No caso de estudos com experimentos em humanos ou animais de laboratório, o(s) autor (es) deverão 
informar, no momento da inscrição do trabalho, o número do Certificado de Apresentação para Apreciação 
e Ética (CAAE) referente à aprovação do trabalho por um Comitê de Ética em Pesquisa.

13. Os resumos devem ser inéditos, não tendo sido previamente publicados ou apresentados em simpósios, 
congressos nacionais ou internacionais.

14. Será fornecido um único certificado no qual constará os nomes dos autores do trabalho. 

15. Os trabalhos serão avaliados segundo os seguintes critérios: clareza da hipótese e dos objetivos, 
qualidade na apresentação de material e métodos, clareza dos resultados, pertinência das conclusões e 
originalidade.

NORMAS PARA REDAÇÃO DE TEMAS LIVRES

O resumo deverá representar uma contribuição científica original. Poderá ser redigido em português ou 
inglês, com até 2.500 (dois mil e quinhentos) caracteres.

1. TÍTULO: Conciso e relacionado aos objetivos e resultados do estudo. Limitado a 200 caracteres 
incluindo espaços.

2. NOME(S) DO(S) AUTOR(ES): Devem ser inseridos de acordo com as normas para submissão 
    de temas livres. 
   
     2.1   Escreva o(s) nome(s) do(s) autores por extenso. Verifique a ortografia. Use o recurso de copiar e colar 
             do navegador para assegurar que a mesma grafia é utilizada na relação de autores;
     2.2  Poderão ser incluídos até seis autores para cada tema livre. Insira os autores na ordem desejada. 
             Esta ordem não poderá ser alterada, uma vez submetido o Tema Livre, esta ordem não poderá ser                  
             alterada.

3. TEXTO:

     3.1   Estudos baseados em método científico (ensaios clínicos, estudos tipo caso-controle, estudos de 
             coortes etc.) devem ter as seguintes seções: “Justificativa e objetivos”, “Método”, “Resultados”,          
             “Conclusões” e “Referências.
    3.2   Estudos não baseados em método científico (relatos de caso, descrição de séries etc.) devem contar           
             com as seguintes seções: “Introdução, “Relato de Caso” ou “Descrição de série”, “Discussão” e       
             “Referências”.

Não são permitidas,sob quaisquer pretextos ou circunstâncias, alusões, agradecimentos ou 
referências que possam caracterizar divulgação comercial de produtos, equipamentos, seus 
fabricantes ou distribuidores. Medicamentos devem ser citados pelo nome farmacológico e 
equipamentos pela referencial do produto.
Não serão aceitos temas livres extraídos de artigos já publicados até a data de submissão. Entretanto, 
caso o artigo tenha sido submetido e esteja em processo de revisão ou aguardando publicação, o 
tema livre poderá ser submetido.
O texto principal deve ser digitado em um único parágrafo (contínuo), incluindo todas as seções do 
manuscrito.

3.3

3.4

3.5



4. REFERÊNCIAS: São aceitas até duas referências por tema livre. Nas referências de estudos tendo até três 
autores, todos devem ser citados. Quando houver mais de três autores, devem ser mencionados os três 
primeiros seguidos da expressão “et al”.

Tipos de referência e formatos aceitos:

4.1 Artigo em periódico
Autores. Título do artigo. Periódico, ano;volume:páginas incial-final
EXEMPLO: Dal Mago AJ, Helayel PE, Bianchini E et al. Prevalence and predictive factors of urinary retention 
assessed by ultrasound in the immediate post-anesthetic period. Rev Bras Anestesiol. 2010;60:383-90.

4.2 Capítulo de livro
Autores do capítulo. Título do capítulo. In: Autores (editors). Título do livro. Edição (a partir da segunda). 
Local da publicação, Editora, ano;páginas inicial-final.
EXEMPLO: Pires OC, Posso IP, Constantino E et al. Bioeletrogênese da membrane. Transmissão sináptica. 
In: Cangiani LM, Slulitel A, Potério GMB et al. Tratado de anestesiologia SAESP. 7 ed. São Paulo, 
Atheneu, 2011;285-92.

4.3 Texto na internet
Autores. Título. Disponível em: . Acessado em: Data de acesso
EXEMPLO: Conselho Federal de Medicina (Brasil).
Resolução CFM n° 1.802/2006. 

Disponível em:
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2006/1802_2006.htm. Acessado em 16/02/2012.


