APRECIAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
14ª Jornada de Ginecologia e Obstetrícia do Tocantins
11ª Jornada Tocantinense de Reprodução Humana
2º Mutirão de Endometriose e
5ª Jornada de USG da Sociedade Tocantinense de
Ultrassonografia.
Critérios para participação
________________________________________
Para submissão à comissão julgadora deverá ser enviado resumo até a
data de 10/09/2017, conforme descrito abaixo, para o site da SOGITO:
jornadasogito@gmail.com;
Para exposição serão aceitos trabalhos exclusivamente no formato de
pôster eletrônico (PowerPoint – salvar no formato .ppt) e enviados através do
site da SOGITO: jornadasogito@gmail.com;
O arquivo do Pôster digital deve ser criado em PowerPoint (salvar no
formato ppt) e deve ter 19,05 cm largura X 33,867 cm altura. O trabalho deve
ter somente um slide que precisa ser em formato retrato e o arquivo deverá
conter no máximo 4MB.
Como fazer esta configuração:
Configuração da página: Design – Configurar página – Slide dimensionado
para apresentação – Tela personalizada com 19,05 cm largura X 33,867 cm
altura – Orientação retrato.
É IMPRESCINDÍVEL o preenchimento adequado do resumo de acordo
com as normas; São necessários o envio de 2 cópias do resumo: uma com
identificação e outra sem identificação.
Os resumos serão enviados à comissão julgadora. Para serem aceitos,
os trabalhos deverão obedecer às normas propostas;
O autor principal deverá estar obrigatoriamente inscrito no ato da submissão do
trabalho;

O número limite de trabalhos por autor principal é de 5 (cinco), não
havendo limite de participação para co-autor;
Cada trabalho poderá ter até 6 (seis) co-autores, sendo estes
desobrigados de inscrição no Congresso;

Envio de Resumos e Seleção de Trabalhos
________________________________________

SELEÇÃO: Após análise, você receberá por e-mail até 20/09/2017 um
comunicado se o trabalho foi selecionado ou não.

ATENÇÃO: Todos os Pôsteres inscritos devem ser originais e inéditos, não
podendo ter sido apresentados em Congressos ou Simpósios.

IDIOMAS: Serão aceitos resumos apresentados em Português.

FORMATO: O conteúdo do resumo deverá se limitar a 2.200 caracteres, a ser
enviado através do e-mail jornadasogito@gmail.com. O título do trabalho,
nomes dos autores e serviço não deverão ser repetidos dentro do espaço do
resumo.

TEMÁTICA: Os resumos deverão versar sobre Ginecologia, Obstetrícia,
Endometriose, Reprodução Humana ou Ultrassonografia.

RESUMOS:
- Titulo

No máximo 200 caracteres.

- Autores
Inicie pelo autor principal; para cada autor inicie pelo último sobrenome por
extenso, seguido das iniciais do(s) primeiro(s) em letras maiúscula, nesta
ordem, sem espaço ou pontuação. Os autores serão separados entre si por
ponto e vírgula. Ex.: SANTOS ABC; SILVA DEF; e etc. O nome do autor
principal deverá ser identificado por extenso no campo para contato.

- Serviço
Empregar abreviaturas se necessário. Nomes ou abreviaturas de nomes terão
apenas a inicial maiúscula.

- Resumo propriamente dito
Deverá ser apresentado dentro do formulário padrão, contendo a maior riqueza
de dados de significância estatística possível. O resumo deverá ter no máximo
2.200 caracteres com espaços;
Não utilizar parágrafos;
No caso de usar abreviaturas e siglas, explicá-las na primeira vez que forem
usadas;
Não iniciar sentenças com numerais;
Será de inteira responsabilidade do autor que submeter o resumo o fazer de
forma correta. Qualquer erro de ortografia, gramática ou nomenclatura
científica no resumo será reproduzido conforme enviado pelo autor.

Objetivos: Devem expressar aquilo que os autores desejam obter com o
trabalho;
Métodos: Dar a casuística e a forma de obtenção dos dados investigados;
Resultados: Apresentar os resultados estatisticamente significativos;
Conclusões: Devem estar relacionadas aos objetivos.

AVALIAÇÃO: Os trabalhos serão submetidos à avaliação da Comissão
julgadora com os dados dos autores ocultados.
PREMIAÇÃO: O melhor trabalho apresentado será premiado com uma
inscrição para um dos autores para o próximo Congresso Nacional de
Ginecologia e Obstetrícia.

- Exposição
Serão apresentados em formato de Power Point (Pôster Digital), com letras que
permitam a leitura à distância de 1,5m. Deverão conter: Titulo, autores, serviço
onde foi realizado e conteúdo do trabalho.
O título deverá ser o mesmo do resumo.

