NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DE
TRABALHO CIENTÍFICO

1) Os trabalhos devem ser submetidos EXCLUSIVAMENTE pelo e-mail
contato@sbcp-rj.org.br
2) Só será permitido o envio de dois trabalhos por autor.
3) Indique a forma de apresentação de sua preferência:
a) Apresentação Oral ou
b) E-Poster.
4) Enviar as imagens como anexo.
5) Insira nomes completos dos autores e coautores (máximo 5) e respectivas
titulações; instituição onde o trabalho foi elaborado; nome do autor principal com
seu celular e e-mail. Importante: O autor é o apresentador do trabalho durante o
Congresso. Caso haja mais de um autor é necessário selecionar uma pessoa para a
apresentação.
7) Atentar-se para que o trabalho contenha:
Introdução,
Objetivo,
Material e Método,
Resultados,
Conclusão,
Palavras chave e Referências bibliográficas.
Figuras/tabelas devem ser numeradas sequencialmente, em algarismos arábicos,
seguindo sua ordem de citação e devem vir acompanhadas de suas respectivas
legendas. As abreviações empregadas nas figuras/tabelas devem ser explicitadas
nas legendas. Pode haver um total de até 6 figuras/tabelas.

OBSERVAÇÕES GERAIS
1) Só será permitido o envio de dois trabalhos por autor.

2) O autor e todos os coautores deverão estar devidamente inscritos no
Congresso. A não inscrição poderá bloquear o envio do trabalho para seleção.
3) Após o envio do trabalho não será possível a inclusão, exclusão, troca de autor
e coautores do trabalho. Bem como a alteração de seu conteúdo.
4) O autor do trabalho será automaticamente o apresentador e a ele serão dadas
todas as informações sobre a seleção e apresentação. A comunicação será feita
pelo e-mail por ele informado no envio e no cadastro da SBCP. Mantenha-o
atualizado.
5) O Autor selecionado para a apresentação que não puder comparecer ao
Congresso, deverá informar a Comissão Cientifica com antecedência, não sendo
permitido enviar substituto.
6) O tempo de apresentação dos trabalhos será de 8 minutos.
7) Não serão emitidos certificados e/ou declarações de trabalhos para sócios não
inscritos no Congresso. Os certificados só serão entregues ao autor e coautores
após a efetivação da apresentação.
8) A data de apresentação ficará a critério do DEC e não poderá ser escolhida ou
alterada pelo autor.
9) O critério de seleção dos trabalhos é a importância e o significado para a
especialidade da cirurgia plástica, originalidade, relevância, material e métodos,
discussão, resultados e conclusões.
10) Os trabalhos enviados serão primeiramente submetidos para
avaliação da COMISSÃO CIENTÍFICA e partir daí, encaminhados para:
Apresentação
Pôster Prêmio
11) O uso das fotos de pacientes é de inteira responsabilidade do Autor.
12) Se houver suporte financeiro ou comercial, o autor deverá informar nas
observações.

13) Data limite para envio: 22/3/2021

