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Instruções Gerais: 

 
DATAS: 

29/jul - Início das submissões dos resumos e de seus trabalhos completos* 

22/set - Prazo final para submissão dos resumos e dos trabalhos completos* (até as 00h, 

trabalhos submetidos após este horário serão desconsiderados) 

12/out - Divulgação dos resultados 

 

*O envio dos trabalhos completos se faz necessário para que sejam entregues somente 

para a banca avaliadora do XLV COMUT. Apenas os resumos, seguindo os critérios pré-

estabelecidos, serão avaliados pelos Ad Hoc’s.  

 

RESUMO: 

Deverá ser enviado para o e-mail( dcbmcientifico2017@hotmail.com), não esquecendo 

de mandar, juntamente ao resumo, o trabalho completo, obedecendo as datas 

estipuladas. A categoria de apresentação deverá ser indicada no corpo do texto do e-

mail enviado (oral/pôster), podendo o trabalho ser aprovado ou não para a categoria 

submetida. Cada trabalho, tanto oral quanto pôster, poderá ser apresentado apenas por 

uma pessoa.  

Assim que recebido o resumo, ele será encaminhado para o corpo de Ad Hoc’s para 

serem avaliados, portanto, só envie seu resumo caso não sejam necessárias alterações 

posteriores, já que, uma vez avaliados pelos Ad Hoc’s, os resumos não poderão ser 

modificados. 

 

PAGAMENTO: 

Será cobrada a taxa de R$55,00 dos acadêmicos cujos trabalhos forem aprovados para 

serem apresentados no XLV COMUT. O valor deverá ser pago caso o acadêmico não 

esteja participando do Congresso, pagando o valor integral do mesmo. Caso o valor não 

seja pago, o trabalho será automaticamente desclassificado.  
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Instruções para elaboração do Resumo: 

 
TÍTULO: 

No máximo 120 caracteres. 

Fonte: Arial 

Título: 13pt, negrito, centralizado; 

Orientador, Autor e Colaborador: 13pt, negrito, itálico, centralizado, separados por 

vírgulas; não dar espaçamento entre as iniciais. No máximo, 8 autores. 

Faculdade/Universidade: 12pt, centralizado. 

E-mail: 10pt, centralizado. 

Exemplo: Cortelli JR*, Rodrigues E etc (Atenção: sobrenome e iniciais de autor 

apresentador do trabalho identificados pelo asterisco). 

 

RESUMO: 

No máximo 350 palavras. 

Deve constar: 

1.Objetivos; 

2.Métodos; 

3.Resultados e 

4.Conclusões. 

O texto deve estar justificado, com espaçamento simples, 10pt. 

 

DESCRITORES: 

Selecionar até 5 descritores (DECs Bireme). Descritores: correspondem às palavras ou 

expressões que identifiquem o conteúdo do resumo. Para a escolha dos descritores, 

deve-se consultar a lista de “Descritores em Ciências da Saúde - DeCS”, elaborada pela 

BIREME, (disponível em http://decs.bvs.br/) ou a lista de “MeSh – Medical Subject 

Headings” (disponível em http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). 
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