NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TEMAS LIVRES – 6º FÓRUM CIENTÍFICO DA FHEMIG/2018.

Data limite para submissão de Temas Livres: 10 de Junho de 2018

1. NOME(S) DO(S) AUTOR(ES):
1.1. Devem ser inseridos o nome de cada autor por extenso, seguido da forma utilizada para publicação.
1.2. Poderão ser incluídos até dez autores para cada tema livre. Insira os autores na ordem desejada
para publicação. Esta ordem não poderá ser alterada, uma vez submetido o Tema Livre.
2. INSTITUIÇÃO(ÕES):
2.1. Devem ser inseridos o nome de cada instituição por extenso, sugere-se evitar ao máximo a utilização
de abreviaturas.
2.2. Poderão ser incluídos até seis instituições (Hospital, Universidade, etc.) para cada tema livre. Insira
as instituições na ordem desejada para publicação. Esta ordem não poderá ser alterada, uma vez
submetido o Tema Livre.
3. RESUMO:
3.1. TÍTULO: O título deve ter no máximo 150 caracteres (incluindo os espaços). Deve ser conciso e
relacionado aos objetivos e resultados do estudo.
3.2. CORPO TEXTO DO RESUMO: deverá ter no mínimo 1.000 e no máximo 2.000 caracteres.
O resumo deverá ser digitado em corpo único, no formato estruturado:
- Estudos baseados em métodos científicos tipo: ensaios clínicos, estudos de caso-controle, estudos
de coortes, etc. devem ter as seguintes seções: “Introdução”, “Objetivo”, “Metodologia”,
“Resultados” e “Conclusões”.
- Estudos baseados em outros métodos tais como: relatos de caso, descrição de séries, etc. devem
contar com as seguintes seções: “Introdução”, “Objetivo”, “Relato do Caso” e “Conclusões”.
Referências bibliográficas não devem ser incluídas no Resumo.
3.3. Sugere-se que os autores se abstenham do uso de abreviaturas.
3.4. PALAVRAS-CHAVE: Deverão ser incluídas três a cinco palavras-chave conforme terminologia
adotada pelo DECS (consulte o link: decs.bvs.br).
3.5. Não é permitida a inclusão ou envio de figuras, gráficos ou tabelas.
3.6. Não são permitidas, sob quaisquer pretextos ou circunstâncias, alusões, agradecimentos ou
referências que possam caracterizar divulgação comercial de produtos, equipamentos, seus
fabricantes ou distribuidores. Medicamentos devem ser citados pelo nome farmacológico e
equipamentos pela referencial do produto.
4. ASPECTOS ÉTICOS
4.1. Qualquer estudo envolvendo SERES HUMANOS deverá citar o número de aprovação pelo Comitê de
Ética em Pesquisa.
4.2. Trabalhos realizados na Rede FHEMIG deverão citar o número de aprovação pela Gerência de
Pesquisa.

5. LINK PARA SUBMISSÃO
https://goo.gl/forms/YE67hsamwdIgSsMn2

