
Instruções para submissão de trabalhos científicos 
Para submeter um resumo para o Neurociências2019, proceda da seguinte maneira: 

1. Para enviar os trabalhos é necessário que o autor responsável pela submissão do resumo
esteja inscrito no evento.

2. Serão aceitos trabalhos originais, relatos de casos e estudos de revisão sistemática.
3. O envio do trabalho é exclusivamente via site do congresso.
4. Siga as instruções da tela para acessar o formulário de submissão de trabalhos. Preencha todos

os campos do formulário online.
5. Antes de submeter o trabalho, revise, com atenção. O autor responsável pela submissão

deverá preencher todos os campos no formulário online. Todas as comunicações referentes
aos trabalhos científicos serão enviadas somente a esse autor pelo e-mail cadastrado e ele(a)
deverá encarregar-se de repassar aos coautores.

6. Todos os trabalhos serão enviados inicialmente para apresentação em forma de Pôster.
7. Os melhores trabalhos serão selecionados para Apresentação Oral na forma de uma aula que

fará parte do programa oficial do Neurociência2019. O palestrante receberá um certificado.
Estes trabalhos serão publicados na forma de “Trabalhos completos”.

8. Todos os trabalhos aprovados serão publicados em um suplemento do periódico científico 
Arquivos de Neuropsiquiatria. As instruções para o Trabalho Completo serão brevemente 
publicadas no site.

9. Os melhores trabalhos serão avaliados e julgados por uma comissão. Os três melhores
trabalhos selecionados para APRESENTAÇÃO ORAL e os três melhores trabalhos selecionados
para PÔSTER serão premiados.

10. Haverá uma premiação especial para o Melhor Trabalho selecionado para APRESENTAÇÃO
ORAL no Congresso e para o Melhor Trabalho apresentado em forma de PÔSTER.

11. Após a submissão do resumo será enviado um e-mail automático para o autor responsável
pelo envio do mesmo, confirmando as informações cadastradas. Verifique se todas estão
corretas.

12. Caso não receba o e-mail automático no mesmo dia confirmando o envio, o resumo pode não
ter sido enviado corretamente. Nesse caso, entre em contato pelo Fale Conosco informando o
problema ocorrido. Sugere-se também que verifique a caixa de SPAM do seu e-mail.



 
Temas 

1. Neurorreabilitação 
2. Cefaleia 
3. Distúrbio Vestibulares e do Equilíbrio 
4. Doença Cerebrovascular 
5. Neurologia Intervencionista e Terapia Intensiva em Neurologia 
6. Doenças do Neurônio Motor – Esclerose Lateral Amiotrófica 
7. Dor 
8. Epilepsia 
9. História da neurociência 
10. Líquido cefalorraquidiano 
11. Doenças Neuromusculares 
12. Neuroepidemiologia 
13. Neurofisiologia 
14. Neuroanatomia 
15. Neurofarmacologia 
16. Neurogenética 
17. Neuroimunologia 
18. Neuroinfecção 
19. Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento 
20. Neurologia Infantil 
21. Neuropatias Periféricas 
22. Distúrbios do Sono 
23. Distúrbios do Movimento 
24. Traumatismo Cranioencefálico 
25. Neuro-oncologia 
 
 
 
Informações importantes 

• Os trabalhos devem ser enviados em português. No caso do seu trabalho ser selecionado 
para apresentação oral, preparar apresentação com slides. A duração da apresentação será 
comunicada oportunamente. 

• O prazo para submissão dos resumos é: 08/09/2019. 
• Para receber o certificado do seu resumo após o evento, um dos autores listados deve estar 

cadastrado e ter participado do evento. 
• Não haverá limite de trabalhos por pessoa inscrita. 
• Poderão ser incluídos até 10 autores para cada resumo. Insira os autores na ordem desejada. 
• Atenção: A pessoa que apresentará o trabalho também deve estar inclusa na lista de autores! 
• O resultado dos trabalhos será enviado através do e-mail cadastrado até o dia 04/10/2019. 
• A apresentação do trabalho deverá ser feita por aquele indicado quando da submissão do 

trabalho. Se não for possível, outro autor do trabalho deverá realizar a apresentação, desde 
que esteja inscrito no evento e efetuado o pagamento da taxa de inscrição. 

• Atenção: todos os materiais produzidos sobre os trabalhos (anais, certificado, dentre outros) 
serão reprodução fiel das informações submetidas pelo autor. Portanto, não é possível 
proceder a alterações quanto à grafia do título, resumo ou autores após a submissão dos 
trabalhos. Salientamos que as informações fornecidas são de inteira responsabilidade do 
autor que submete o texto. 



• A decisão final da comissão científica é considerada suprema, irrevogável e inapelável, a qual 
não será revista.  

• Ao submeter os trabalhos, os autores assumem o cumprimento das legislações e normas éticas 
que regem a pesquisa com seres humanos e animais, incluindo-se a aprovação pelos Comitês 
de Ética em Pesquisa e de Ética Clínica em Pesquisa em Animais (resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde). Idealmente, o autor deve apresentar a aprovação do CEP ou 
CEUA. 

• A comissão organizadora do Congresso não será responsável pelos custos de inscrição, 
transporte, hospedagem ou outros custos gerados para apresentação de trabalhos em 
qualquer modalidade. 

• O envio do resumo representa um compromisso do(s) autor(es) de apresentar o trabalho, se 
aceito, durante o Neurociências2019. 
 
 
Instruções para Preparação dos Trabalhos 

• Os Resumos devem ser digitados em formato de Word, com fonte Arial 11, espaço entre linhas 
1,5cm, justificado. 

• O Título deve ser conciso e refletir o estudo a ser apresentado. Deve ser escrito em letras 
maiúsculas. 

• Na filiação/autoria, citar o nome dos autores e co-autores; como por exemplo, João Silva 
Oliveira seria incluído no resumo Oliveira JS. 

• Citar o(s) nome(s) das Instituição(ões) envolvida(s) referente aos autores. A Instituição pode 
ser escrita de forma abreviada. Por exemplo: Universidade de São Paulo ou USP. 

• O Texto do resumo não deve exceder 2.500 caracteres (não inclui título e autoria/filiação) com 
espaços, limite de 250 caracteres para o título. 

• O resumo com trabalhos originais e estudos de revisão sistemática deverão ser digitados em 
corpo único, sendo obrigatório o autor seguir a sequência: Introdução, Objetivo, Método, 
Resultados e Conclusão; essa determinação não se aplica para Relatos de Caso. No caso de 
estudos de revisão sistemática, explicitar as bases de dados consultadas e os critérios de 
inclusão e exclusão para a seleção dos estudos. Não incluir referências bibliográficas. 

• Os resumos com Relatos de Caso deverão ser estruturados em: Introdução, Relato do Caso e 
Conclusão. Não deverão ser incluídas referências bibliográficas. Considerando que os relatos 
de casos contribuem de modo importante para a troca de experiência entre os profissionais, a 
Comissão recomenda que sejam enviados apenas relatos de casos comuns com evolução 
atípica ou de casos realmente raros, que tenham importante relevância. 

• A Instituição ou Instituições onde o trabalho foi realizado, assim como os nomes dos 
autores, NÃO devem ser mencionadas no corpo do texto. 

• O conteúdo do resumo deve estar relacionado ao Tema escolhido. 
• Não será permitida a utilização de gráfico ou tabela no resumo. 
• Referências, agradecimentos e ajuda financeira não são obrigatórios e, se inclusos, devem ser 

computados como Corpo do Resumo e deverão vir ao final do resumo. 
• Resultados baseados em afirmações como “resultados serão apresentados” e/ou “dados serão 

analisados” não serão considerados. 
• Os resultados devem ser expostos de modo mais claro possível e as conclusões devem ser 

baseadas nos dados apresentados. Os autores podem apresentar resultados preliminares 
informando claramente que se trata de um estudo em andamento. 

• Não serão aceitos resumos cujos resultados, de um mesmo trabalho, estejam pulverizados em 
diferentes resumos. 

• Relatos de casos sem clara originalidade e relevância que justifiquem sua apresentação não 
serão aceitos. Também serão recusados trabalhos em que constem apenas revisão narrativa 
da literatura. 



• Nomes comerciais não são permitidos, apenas os nomes genéricos das drogas, escritos em 
letras minúsculas. 
 
 
 
Critérios de Avaliação dos Trabalhos 
Os resumos serão avaliados e serão atribuídas aos mesmos notas de 0 a 10. 
 
Pontos a serem avaliados do trabalho original 
Título Adequado ao conteúdo do trabalho? 
Introdução/ 
Fundamentação 

Breve contextualização do tema proposto 

Objetivo Apresentado de forma clara e direta? 
Métodos Apresenta os protocolos ou testes utilizados e por fim 

uma breve descrição de como o estudo foi realizado?  
Resultados Apresenta análise estatística que responde aos 

objetivos e fundamenta a conclusão?  
Conclusão Responde ao objetivo do estudo, baseando-se nos 

resultados? 
Comitê de ética O estudo foi submetido a um CEP?  
 
 
Pontos a serem avaliados no relato de caso 
Título Adequado ao conteúdo do trabalho? 
Introdução/ 
Fundamentação 

Breve contextualização do tema proposto 

Objetivo Apresentado de forma clara e direta? 
Relato do caso O caso é apresentado de forma sistematizada e 

detalhada? Com exames complementares e clínicos?  
Resultados Apresenta terapêutica adotada, e evolução.  
Conclusão Responde ao objetivo do estudo, baseando-se nos 

resultados? 
Comitê de ética O estudo foi submetido a um CEP?  
 
 
Pontos a serem avaliados no estudo de revisão sistemática 
Título Adequado ao conteúdo do trabalho? 
Introdução/ 
Fundamentação 

Breve contextualização do tema proposto 

Objetivo Apresentado de forma clara e direta? 
Métodos Apresenta as bases de dados consultadas e os critérios 

de inclusão e exclusão para selecionar os estudos que 
foram analisados? 

Resultados Apresenta resultados das evidências científicas 
analisadas? 

Conclusão Responde ao objetivo do estudo, baseando-se nos 
resultados? 
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