Normas para submissão de Trabalhos Científicos - CCO 2018


Os resumos devem ser inéditos, não publicados até a data de submissão no
congresso.



O autor principal deverá estar devidamente inscrito no congresso.



A SCO só aceita o envio digital. Resumos não devem ser enviados pelo correio.



A data limite para envio será no dia 27/09/2018 às 23h59.



Envios posteriores não serão aceitos, sem exceção de qualquer ordem.



Cada participante poderá ser primeiro autor de apenas um resumo.



Não há limites para quantas vezes o participante aparece como coautor em resumos.



Não submeta um resumo se não for sua intenção comparecer ao congresso.



Os resumos a serem submetidos devem conter, no caso de aceite, o mesmo conteúdo
do que será apresentado no congresso.



A SCO se reserva ao direito de recusar resumos segundo determinação dos
avaliadores.



Não serão aceitos trabalhos de revisão de literatura.



Resumos que não atenderem às normas de formatação e limite de caracteres serão
sumariamente eliminados. Os resumos de Trabalhos Científicos (temas livres) deverão
conter: Objetivo, Método, Resultado e Conclusão. Trabalhos cujos resultados não
estiverem concluídos não serão analisados.



Os resumos de Relatos de Caso deverão abordar: Objetivo, Relato do Caso e
Conclusão.



O limite de caracteres é automaticamente calculado pelo sistema e o autor é
notificado ao ultrapassá-lo (Título 120 caracteres – Conteúdo: 2100 caracteres*).



Os resumos deverão ser exclusivamente em português ou inglês. Resumos inscritos
em outros idiomas serão desconsiderados para avaliação e excluídos do congresso.



O processo de avaliação é sigiloso.



Os autores que não puderem comparecer deverão solicitar por escrito a SCO até o
dia 30 Setembro a retirada da inscrição.



Os Autores se comprometem a cumprir rigorosamente o calendário de exposição de
seu trabalho conforme notificado em carta de aprovação enviada por e-mail.



Interesses comerciais devem ser explicitados e declarados por todos os autores e
coautores.
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ATENÇÃO: a lista dos autores será publicada conforme inscrição no site. Em hipótese
alguma serão feitas correções e substituições nos nomes dos autores após a
confirmação de inscrição do resumo.

OBS:
Atente que os resumos a serem submetidos devem conter, no caso de aceite, o mesmo
conteúdo do que será apresentado no congresso e os nomes dos autores e das Instituições
não serão corrigidos posteriormente. Nomes grafados de maneira incompleta (por
abreviatura ou omissão de um ou mais sobrenomes) não serão alterados e constarão no
programa oficial e certificado digital da maneira como informado pelo autor principal no
momento da inscrição.

Normas para envio de Relatos de Caso e Séries de Casos (Pôsteres)


Os relatos de casos e séries de casos poderão incluir, no máximo, um autor e dois
coautores.



Os relatos de casos serão aceitos apenas no formato de pôsteres.



Os autores dos relatos de casos não precisam estar presentes para a apresentação.



Os avaliadores farão o julgamento sem a necessidade e apresentação local.



Os pôsteres de relatos de casos terão área específica para exposição.



Na avaliação, a Comissão Científica levará em consideração a raridade, a qualidade da
documentação e o conhecimento científico gerado pelo caso.

Normas para envio de Temas Livres (Pôsteres)


Os temas livres poderão incluir, no máximo, um autor e cinco coautores.



Os avaliadores farão o julgamento sem a necessidade e apresentação local.



Todos os ensaios clínicos que envolvem intervenção em seres humanos e
comparações de grupos devem ser registrados em sites internacionais de ensaios
clínicos. Há vários sites validados pelos critérios estabelecidos pela OMS onde este
registro pode ser efetuado. O SCO aconselha o www.clinicaltrials.gov.

Secretaria Executiva: 29º CONGRESSO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA 2018
Rua Júlio Siqueira, 970 - Dionísio Torres  CEP 60130-090  Fortaleza  Ceará
Fone: (85) 4011-1572  divulgacao2@arxeventos.com.br

2

Premiação

Os resumos poderão concorrer ao "Prêmio Hélio Góes" – a melhor pesquisa.
1˚ Lugar: R$ 1.500,00
2˚ Lugar: R$ 1.000,00
3˚ Lugar: R$ 500,00
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