REGRAS PARA SUBMISSÃO E ELABORAÇÃO DOS RESUMOS

Prezado Autor, antes de redigir o resumo de seu trabalho científico, leia
atentamente todas as informações deste regulamento. Os resumos em não
conformidade com as orientações não serão aceitos.

CRONOGRAMA
28/03/2022 – Início do prazo para submissão dos resumos.
10/05/2022 – Prazo final de envio dos resumos.
15/05/2022 – Divulgação dos resumos aprovados será realizado via e-mail dos
autores dos trabalhos.
Os trabalhos aprovados ficarão expostos sob a forma de pôster (A confecção do
mesmo é de responsabilidade do autor) no segundo dia do congresso, 29 de maio. O
autor-apresentador deverá estar inscrito no Congresso e estar presente a partir
das 10:00h até o encerramento.
INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS
l.l. O envio dos resumos, acontece no ato em que o autor realiza sua inscrição para
participar do congresso no site www.espacocasulo.com O congressista deverá preencher a
ficha de inscrição, realizar o pagamento e em seguida será disponibilizada a tela de
submissão de trabalho, onde o mesmo deverá ser anexado e enviado.

1.2. No mínimo, um dos autores ou co-autores deverá estar inscrito no congresso.
1.3. Os resumos serão analisados quanto à adequação à proposta do congresso e ao
cumprimento das normas de apresentação definidas por este edital;
1.4. O conteúdo científico e ético dos trabalhos é de inteira responsabilidade dos
autores;
1.5. É de responsabilidade do autor (ou coautores) afixar e desafixar seu pôster no
período determinado pela Coordenação após o período de exposição dos trabalhos;
1.6. Os resumos deverão ser encaminhados no idioma português;

1.7. Não serão aceitos resumos de autores diferentes submetidos à comissão
avaliadora do 4º Congresso Em Distúrbios Neurológicos e Transtornos de
Aprendizagem que sejam versões modificadas do mesmo trabalho;
1.8. Orientações e dúvidas sobre este edital podem ser dirigidas ao email iicongressocientifica@gmail.com.

FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos devem conter:
Autor(es): nome dos autores. O número máximo de autores é 8.
Área: Crescimento e Desenvolvimento; Neurologia Neonatal; Transtornos de
Aprendizagem; Distúrbios Neurológicos; Manifestações Neurológicas das Doenças
Sistêmicas; Psicopedagogia e Primeira Infância;
Título do trabalho: não mencionar instituição, autores, marcas ou produtos
comerciais.
Formato do resumo: expandido com número máximo de 300 palavras. No caso de
abreviaturas e siglas, explicá-las na primeira vez em que forem usadas. O texto
deverá ser estruturado com: Introdução; Objetivo; Métodos; Resultados (devem
estar descritos, não incluir tabelas, gráficos, figuras, imagens ou caracteres
especiais); Conclusão e Palavras-chave. O resumo de relato de caso(s) deverá
conter introdução, descrição do caso, discussão e conclusão.
Para efetuar a inscrição de trabalhos é necessário enviar o resumo em pdf.

