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REGRAS PARA O ENVIO DOS TEMAS LIVRES  
 
 
1. O sistema para envio dos Temas Livres do IV Congresso Cardiovascular – Unesc e 
Hospital Maternidade São José estará disponível a partir do dia 03 DE SETEMBRO DE 
2018;  
 
2. O prazo limite para o envio dos Temas Livres foi estendido, e será até às 24 horas 
(horário de Brasília, Distrito Federal, Brasil) do dia 22 DE OUTUBRO DE 2018;  
 
3. O envio dos temas serão feitos exclusivamente por meio eletrônico, em página 
específica, em www.unesc.br , no campo atividades complementares.  
 
4. Só poderão submeter trabalhos científicos à apreciação os autores e o co-autores que 
estiverem com a inscrição efetivada e com o boleto pago. Portanto, antes de fazer o 
envio do tema, favor proceder inscrição e pagamento do boleto (tanto para autor quanto 
para co-autor). No momento da inscrição, algumas informações serão necessárias (a 
serem preenchidas diretamente no sistema), a saber: nome completo, data de 
nascimento, carteira de identidade, CPF, telefone de contato, e_mail para contato, 
indicação da classe profissional: aluno ou “visitante” (médicos ou outros profissionais da 
área da saúde), instituição filiada. 
 
5. No momento do envio do tema livre, é imprescindível o preenchimento das seguintes 
informações, diretamente no site: 

4.1 – e_mail de contato. 
4.2 – Título do trabalho. 
4.3 – Curso de graduação vinculado: em sendo trabalho enviado por alunos. No 

caso de trabalhos enviados por médicos ou outros profissionais da área da saúde, favor 
deixar este campo em branco. 

4.4 – Professor orientador: em sendo trabalho enviado por alunos. No caso de 
trabalhos enviados por médicos ou outros profissionais da área da saúde, favor deixar este 
campo em branco. 

4.5 – Autor 1: autor principal, sendo permitido 1 (um) autor principal por tema 
4.6 – Instituição: permitido no máximo 3 (três) instituições por tema 
4.7 – Co-autores: permitidos até 6 (seis) co-autores por tema 
4.8 – Professor orientador: 1 (um) professor orientador por tema. 
Obs 1:número máximo de trabalhos por autor: 3 (três) 
Obs 2: número máximo de trabalhos por co-autor: 5 (cinco) 

 
6. Serão aceitos temas nas seguintes categorias: 

- Cardiologia Clínica 

http://www.unesc.br/


- Cardiologia Intervencionista 
- Cardiologia Intensiva 
- Diagnóstico por Imagem Cardiovascular 
- Cirurgia Cardíaca 
- Angiologia e Cirurgia Vascular 
- Enfermagem Cardio-vascular 
- Nutrição Cardio-vascular 
- Fisioterapia Cardio-vascular 

 
7. Tipo de estudo: O autor principal deve indicar qual o tipo de estudo desenvolvido. 
Conforme as seguintes opções, A, B, C, D: 

Opção A – Trabalho Original: trabalho científico original, resultante de pesquisa, 
com contribuição para o avanço da ciência médica. Este trabalho deve permitir que outros 
investigadores ou profissionais especializados possam repetir as observações descritas e 
julgar os resultados e conclusões do(s) autor(es), bem como verificar a exatidão do 
método de análise, da discussão e dedução das conclusões. Deve-se referir o modo de 
escolha da amostra estudada e dispensar particular atenção ao tratamento estatístico dos 
resultados. Apenas dados clínicos e laboratoriais essenciais e conclusivos devem ser 
citados. Deve-se seguir a estrutura recomendada para um trabalho científico e incluir a 
bibliografia consultada. 

Opção B – Relato de Caso: descrição sumária de caso(s) especial(is), que, pela sua 
raridade ou extraordinário interesse informativo para a coletividade, transcende(m) o 
paciente individual. Deve-se seguir a estrutura recomendada para um trabalho científico e 
incluir a bibliografia consultada. 

Opção C – Ensaio Pictórico: ensaio que transmite mensagem por intermédio de 
ilustrações e legendas, com pouco texto. Não é baseado em pesquisa original, tendo por 
função principal a educação complementar de especialistas. Deve-se seguir a estrutura 
recomendada para um trabalho científico e incluir bibliografia consultada. 

Opção D – Revisão de Literatura: neste tipo de estudo o autor trabalhará com 
diversos casos, de um ou de vários autores. Coleta-se material, realiza-se análise e/ou 
reflexão sobre o assunto, muitas vezes buscando aspectos polêmicos ou promovendo 
discussões de diferentes opiniões por meio de seu trabalho. Deve-se seguir a estrutura 
recomendada para um trabalho científico e incluir bibliografia consultada. 
 
8. Haverá limite de 2.500 caracteres para envio do tema (sem contar os espaços e sem 
considerar o título, as informações dos nomes dos autores, coautores, instituição e 
bibliografia). Formatação de letra: Arial, tamanho: 10. Favor proceder contagem de 
caracteres antes de proceder o envio do tema. Caracteres que excederem o limite 
estabelecido serão desconsiderados, e isso pode implicar desclassificação do tema. O 
resumo deverá estar em arquivo formato pdf, sendo inserido no campo específico 
“submissão do resumo”. 
 
9. O trabalho deverá ser apresentado de forma estruturada: introdução e/ou 
fundamentos, métodos, resultados e conclusões. Para os relatos de casos clínicos, utilizar a 
seguinte estruturação: introdução, descrição do caso e conclusões. Os nomes dos autores, 
instituição (ões) e referências bibliográficas não deverão ser mencionados no corpo do 
texto. Serão aceitas até 05 (cinco) abreviaturas diferentes em cada tema, destacadas entre 
parênteses, após a palavra completa. Os resultados devem ser expostos do modo mais 
claro possível e as conclusões devem ser baseadas nos dados apresentados. Trabalhos não 



originais (como revisões da literatura) e trabalhos com resultados e conclusões como: “os 
resultados serão apresentados e discutidos...”, não serão aceitos para apresentação. Não é 
permitido submeter o mesmo artigo a mais de uma categoria, nem tampouco a mais de 
um tipo de estudo, sob penalização de desclassificação;  
 
10. Os Temas Livres podem ser enviados na língua portuguesa, espanhola ou inglesa. Os 
trabalhos submetidos ao congresso, cuja instituição primeira citada for brasileira, devem 
ser redigidos, obrigatoriamente, na língua portuguesa. Se aprovados, também devem ser 
apresentados na língua portuguesa;  
 
11. O autor responsável pelo envio do trabalho receberá por e-mail um protocolo para 
cada trabalho enviado e um resumo do cadastro individual com seus dados e dos 
coautores;  
 
12. AVISO IMPORTANTE AOS AUTORES – Não enviem trabalhos duplicados ou 
incompletos, devido à desatenção às regras acima, bem como pesquisas já apresentadas 
em outros eventos nacionais, POIS OS MESMOS PODERÃO SER DESCLASSIFICADOS.  
 
13. Os trabalhos serão avaliados pela Comissão Julgadora de Temas Livres, formada por 
membros da equipe organizadora do evento, sob a tutela do Unesc e do Hospital 
Maternidade São José. 
 
14. Serão aprovados 32 temas livres. A apresentação será em forma de pôster. As 
informações acerca do modelo e tamanho do pôster, data e horário da apresentação e 
nome do avaliador serão enviadas juntamente com a comunicação da aprovação do 
trabalho. Os valores de premiação serão os seguintes: 

- 1º lugar: prêmio de R$ 1.000,00 
- 2º lugar: prêmio de R$ 750,00 
- 3º lugar: prêmio de R$ 500,00 
 

15. A comunicação da aprovação do Tema Livre, da categoria, dia e horário da 
apresentação, será efetivada por meio eletrônico (e_mail) e também por telefone, 
diretamente ao autor responsável pelo envio do trabalho, impreterivelmente no dia 29 de 
outubro de 2018. 
 
16. Os autores cujos trabalhos não forem aprovados também receberão comunicação da 
não aprovação;  
 
17. O Tema Livre aprovado deverá ser apresentado pelo PRIMEIRO autor do trabalho, que 
obrigatoriamente deverá estar inscrito no Congresso. Só excepcionalmente e com 
justificativa prévia, um dos coautores poderá apresentar o tema livre.  
 
18. A equipe organizadora não será responsável pelos custos de transporte e hospedagem, 
visando à apresentação do tema livre aprovado. Na categoria “pôster” os autores são 
responsáveis pela confecção dos mesmos dentro dos padrões estabelecidos pela Comissão 
Organizadora do Congresso e enviados por e_mail para o autor principal no momento da 
aprovação do tema.  
 



19. Os melhores trabalhos serão premiados. Para tal, será considerada a média aritmética 
das notas: (1) Nota de aprovação de tema livre (comissão julgadora); (2) Notas de 
avaliação dos julgadores (data da apresentação). Os trabalhos que não forem 
apresentados serão automaticamente desclassificados.  
 
20. Em caso de dúvidas, entrar em contato com simposiocardiovascular@gmail.com ou 
helioangotti@gmail.com ou paulocardio@gmail.com 
 
Agradecemos desde já a sua participação.  
 
Cordialmente, 
 
Dr. Paulo R A A Bernardes    
Coordenador Científico  
IV Congresso Cardiovascular Unesc e Hospital Maternidade São José. 

mailto:simposiocardiovascular@gmail.com
mailto:helioangotti@gmail.com
mailto:paulocardio@gmail.com

