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IX Jornada Científica do César Cals 

25 a 27 de outubro de 2017 

Tema: O Cuidado à gestante e puérpera na atenção terciária 

 

 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE RESUMO 

 

 

Os resumos dos trabalhos deverão ser encaminhados à Comissão Científica da Jornada do 

HGCC, no período de 26/09/2017 a 13/10/2017. Serão aceitos resumos de trabalhos desenvolvidos no 

HGCC e em outras instituições de Saúde. 

Os resumos dos trabalhos científicos deverão ser elaborados de forma estruturada somente no 

formato de doc e docx, fonte Times New Roman nº 12 seguindo as informações abaixo: 

 

TÍTULO- Deve identificar com clareza a natureza do trabalho e ser escrito em letras maiúsculas com 

até 100 caracteres e com no máximo 13 palavras, incluindo espaços. Não utilizar abreviaturas. 

 

AUTORES- Máximo de 6 (seis) autores incluindo o apresentador. Podem ser listados como autores 

somente aqueles que participaram diretamente da pesquisa ou da elaboração do trabalho e, portanto, em 

condições de assumir responsabilidade pública pelo seu conteúdo.  

Os nomes dos autores devem vir sucedidos da numeração correspondente à titulação e instituição de 

vínculo em sobrescrito, abaixo do título com alinhamento à direita, segundo exemplo abaixo: Ex: José 

Silva
1
, Maria Silva

2
 

A descrição da numeração deve estar em nota de rodapé, letra Times New Roman número 8 e constar 

de titulação e instituição (ões) a qual se encontram vinculados e e-mail dos autores. 
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CORPO DO RESUMO- Deverá ser estruturado sem parágrafo e não deverá exceder 3000 caracteres 

com espaço. A fonte deverá ser Times New Roman nº 12. Deve conter, obrigatoriamente: Introdução; 

Objetivos; Método (tipo de estudo, descrição dos procedimentos empregados para a realização da 

pesquisa, bem como, local, amostra, análise dos dados e aspectos éticos (o autor deverá respeitar os 

preceitos éticos em pesquisa em seres humanos de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde); Resultados e Conclusões. Descritores/Palavras-Chaves- Utilizar de 3 (três) a 5 

(cinco) descritores/ palavras-chaves. Ressalta-se ainda que o trabalho poderá ter três referencias e esses 

caracteres não serão computados. 

 

 ENVIO - Os resumos deverão ser enviados online pelo site do hospital e os trabalhos deferidos serão 

divulgados no dia 20 de outubro de 2017 no site do hospital. 

 

APRESENTAÇÃO: A divulgação das datas e horário das apresentações será no dia 20 de outubro de 

2017, juntamente com as normas de elaboração do formato do banner. 

 

 

Fortaleza, 26 de setembro de 2017. 

 

Coordenação da Comissão Científica da VII Jornada Cientifica do HGCC  


