____________________________________________________________________________________

ORIENTAÇÕES SOBRE OS RESUMOS DE TRABALHOS DO 19º CONGRESSO DA
ANAMT SELECIONADOS PARA E-PÔSTERS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

•

Para receber o certificado do seu resumo após o 19 Congresso da ANAMT, um dos autores
listados deve estar inscrito e ter participado do evento.
IMPORTANTE: O(a) apresentador(a) deve estar incluído na lista de autores.

•

O responsável pelo envio do trabalho, após obter a aprovação deste, precisa confirmar o
pagamento de sua inscrição até 31/10/2022. A apresentação deverá ser feita por aquele
indicado quando da submissão do trabalho. Se não for possível, outro autor do trabalho
deverá realizar a apresentação, desde que esteja inscrito no evento e tenha efetuado o
pagamento da taxa de inscrição.

•

Será emitido apenas 01 (um) certificado por trabalho apresentado. Os certificados de
trabalhos serão disponibilizados eletronicamente seguindo a ordem cadastrada de autores.

•

Todos os materiais produzidos sobre os resumos (anais, certificado, dentre outros) serão
reprodução das informações submetidas pelos autores. As informações são de
responsabilidade dos autores que submetem o resumo. Nomes grafados de forma
incompleta constarão no programa oficial e certificado digital da maneira como informado
pelos autores no momento da inscrição.

•

A decisão final da comissão avaliadora é considerada suprema, irrevogável e inapelável, a
qual não será revista. Os trabalhos que não forem aceitos para apresentação oral, podem ser
aprovados para pôster eletrônico e os autores serão informados desta decisão.

•

Ao submeter os trabalhos, os autores assumem o cumprimento das legislações e normas
éticas que regem a pesquisa com seres humanos e animais, incluindo-se a aprovação pelos
Comitês de Ética em Pesquisa e de Ética Clínica em Pesquisa em Animais.

•

A Comissão organizadora do Congresso não será responsável pelos custos de inscrições,
transportes, hospedagens ou outros custos gerados para apresentação de trabalhos em
qualquer modalidade.
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• O envio do resumo representa um compromisso do(s) autor(es) de apresentar o trabalho, se
aceito, durante o evento.

INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO DOS E-PÔSTERS:
1. A confecção dos arquivos é de responsabilidade dos autores.
2. Data limite para o envio do e-pôster: 03 de novembro de 2022.
3. O e-pôster deverá ser confeccionado em PowerPoint e salvo em PDF com as seguintes
configurações:
O pôster eletrônico deverá ser confeccionado utilizando o modelo disponibilizado pelo
Congresso e enviado no formato PDF, obedecendo as especificações abaixo:
• Orientação: Vertical (Retrato)
• Número de páginas: 1 (uma)
• Tamanho máximo do arquivo: 5mb
4. A estrutura do e-pôster é livre, ficando a critério dos autores a escolha da fonte, cor,
quantidade de caracteres e uso de figuras.
5. O e-pôster deverá conter as seguintes informações:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título do trabalho, idêntico ao resumo que foi enviado para avaliação;
Nomes de todos os autores, iniciando pelo autor principal e em seguida os co-autores;
Instituição(ões) dos autores;
As figuras e tabelas constantes nos trabalhos devem conter legenda e referência no texto.
Cada e-pôster deve conter pelo menos cinco elementos-chave: Título, incluindo nomes e
instituições dos autores; Objetivos; Métodos; Resultados e Conclusões.
Para relatos de caso: título, relato do caso, discussão.
As siglas e abreviaturas de conhecimento apropriado da especialidade podem ser
utilizados.
Não deve ser colocado nenhum tipo de exame ou documento com identificação de
paciente ou que viole a privacidade de participante de estudo.
Fotos de pacientes devem ser tarjadas ou quadriculadas e só podem ser usadas com
consentimento.
Vídeos, gifs e objetos interativos não são permitidos. Recomenda-se a inclusão de
elementos ilustrativos, tais como, imagens, gráficos, quadros ou tabelas.
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ORIENTAÇÕES:
Os e-pôsteres ficarão disponíveis na plataforma virtual, no local do evento de realização do
Congresso, podendo ser visualizados por qualquer participante.
A emissão do certificado está condicionada ao envio do e-pôster e a apresentação do mesmo.
Caso nenhum dos autores compareça ao evento, a apresentação será cancelada e não será
emitido o certificado.
A apresentação não deverá ultrapassar 5 minutos e o avaliador poderá realizar questionamentos
pertinentes.
Todos os e-pôsteres apresentados serão publicados no site do Congresso.

