Orientações para para submissão do
Trabalho Científico

O intuito destas orientações é esclarecer aos autores dúvidas pertinentes sobre os
resumos submetidos.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

O resumo deverá ser enviado exclusivamente via eletrônica, por meio do email:
camilacazula@usp.br Até a data 24 de setembro de 2018.
Os resumos poderão ser redigidos em português, espanhol ou inglês.
Submeta apenas resumo de trabalho inédito (não publicado).
Os trabalhos selecionados devem ser expostos na Sessão de Pôster, durante o
X Congresso de radiologia e II Congresso de Autores das Técnicas
Radiológicas.
Os resumos aceitos serão publicados nos anais do congresso, que será divulgado
virtualmente em 01 de outubro de 2018.
Os resumos aceitos serão publicados nos anais do congresso, que será divulgado
virtualmente após o congresso.
Será emitido apenas um certificado para cada resumo aceito e apresentado. Nele
constará o título do trabalho, o nome do autor e de todos os co-autores de acordo
com o resumo submetido.
Um dos autores do trabalho deve estar obrigatoriamente inscrito no Congresso.
O logo do congresso de deve estar obrigatoriamente presente no pôster.

Sobre a formatação dos trabalhos
I. O resumo deve conter; introdução e objetivos, materiais e métodos, resultados e
discussão e conclusões.
II.

Está sendo disponibilizado um modelo com todas as formatações préestabelecidas. Faça download do modelo e digite seu resumo sobre ele, pois
o arquivo contempla as instruções descritas abaixo. O intuito deste modelo
de formatação é esclarecer aos autores o formato a ser utilizado nos resumos
submetidos e estabelecer um padrão para os anais do evento.

III.

Utilizar a fonte Times New Roman, tamanho 12 para todo o resumo,
espaçamento entre linhas simples e texto justificado. Título do trabalho;
escrito em tamanho 14, maiúsculas, negrito, em caixa alta, centralizado. Os
nomes dos autores deverão ser iniciados pelo sobrenome por extenso
seguido das iniciais do nome. Após os autores, devem ser incluídas as
informações sobre os autores (instituição, endereço e e-mail)

Orientações para para submissão do
Trabalho Científico

IV.

O resumo do trabalho deve apresentar no máximo 1700 caracteres.

V.

Não incluir citações, referências bibliográficas, tabelas e figuras

Qualquer dúvida sobre a submissão entrar em contato: Prof Msc Camila Dias Cazula
camilacazula@usp.br

