II CONGRESSO INTERAMERICANO DE AUTISMO E POLITICAS DE INCLUSÃO
Curitiba, 14 a 16/09/18
Submissão de trabalhos científicos na forma de PÔSTERES

Com o objetivo de enfatizar as contribuições científicas relacionadas aos
Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) nos campos da saúde, educação e
assistência no II Congresso Interamericano de Autismo e Políticas de Inclusão, os
interessados em apresentar suas pesquisas em formato de pôster impresso deverão
seguir as normas aqui divulgadas. Tais pôsteres estarão alocados durante todo o evento
com apresentações em horário específico, a ser divulgado oportunamente. Serão
apresentados um total de 20 pôsteres de advindos de pesquisas de revisão da literatura,
estudo de caso e pesquisas empíricas devidamente alinhados a programas e projetos
de pesquisa filiados a Instituições de Ensino Superior.
Os participantes interessados em inscrever seus trabalhos para apresentação
deverão obedecer às etapas descritas abaixo:
1 - Submissão de Resumos
a. O envio do resumo deverá ser feito no período de 20/02/18 até o dia 20/05/18 e,
não serão aceitos trabalhos enviados após a data limite de submissão.
b. Serão aceitos, no máximo, um trabalho por autor.
c. O apresentador do trabalho deverá estar formalmente inscrito via site e com o
pagamento da inscrição efetivado.
d. Na ficha de submissão constará um quadro no qual as seguintes informações
deverão ser preenchidas:
•

A área temática na qual o trabalho se enquadra.

o

O tipo de trabalho que está sendo inscrito

o

A instituição ou instituições em que o trabalho foi desenvolvido ou na
qual atua o autor/apresentador e as que atuam os demais autores do
trabalho a ser avaliado.

e. O resumo do trabalho, nesta fase apresentado em Língua Portuguesa, deverá
obedecer a seguinte formatação:
o

Título do Trabalho (primeira linha)

o

Autor ou autores (segunda linha)

o

Descritores ou palavras-chave (mínimo de 3, máximo de 5)

Obs: entre descritores e inicio do corpo do resumo deve ser inserido uma linha
de espaçamento.
o

Corpo do resumo (a partir da quinta linha):

Formato do arquivo: Word 97-2003.
–

Fonte: ARIAL, tamanho 11.

–

Espaçamento entre linhas: 1,5 cm.

–

Margem: superior / inferior = 2,5; e, direita / esquerda = 3,0 cm.

–

Alinhamento: justificado.

O corpo do resumo deve ser estruturado, contendo:
✓ Para “Estudo de Caso / Revisão de Literatura”: objetivo(s), relato de
caso ou revisão de literatura, resultado(s) e conclusão.
✓ Para “Pesquisa empírica”: Introdução, objetivo(s), método(s),
resultado(s) e conclusão – deverá apresentar dados acerca da
aprovação por parte de Comitês de Ética e Pesquisa com Seres
Humanos, Animais e ou Povos Indígenas.
–

Número máximo de caracteres no corpo do resumo: 2.000
(incluindo espaços). O título, nome de autores, instituições
e referências bibliográficas não serão contabilizados nos
2.000 caracteres permitidos.

–

O resumo não pode apresentar citações de autores no
texto, mas deve incluir, ao final, a lista de referências
bibliográficas do trabalho (mínimo de 3, máximo de 7
referências).

•

ATENÇÃO!!!
- Primeira linha: título com fonte ARIAL, tamanho 11, espaçamento 1,5, máximo
de 70 caracteres (com espaço), em negrito, somente com a primeira letra
maiúscula e sem ponto final.
- Segunda linha em diante: identificação dos autores (nomes completos escritos
por extenso) e instituição de origem. O e-mail do autor principal (primeiro autor)
deve estar identificado (nome sublinhado) e este deve ser necessariamente o
apresentador do trabalho no evento, caso o mesmo seja aprovado. Os autores
deverão receber números exponenciais indicando sua instituição de origem, bem

como a Instituição, Departamento, Escola ou Universidade ao qual são
vinculados.
- No caso de pesquisas empíricas apresentar nome da Instituição e número de
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas ao qual o trabalho foi
submetido/avaliado.

Exemplo:
IMPLICAÇÕES FONOAUDIOLÓGICAS NO AUTISMO
Sobrenome, Nome ¹ – nomonomo@nomo.nomo.br
Sobrenome, Nome ¹;
Sobrenome, Nome ².
¹Faculdade

de

Odontologia

de

Bauru

–

USP,

Departamento

de

Fonoaudiologia; ²Faculdade de Medicina de São Paulo – USP, Departamento
de Otorrinolaringologia.

f. É obrigatório seguir o modelo da ficha de submissão de resumos disponível na
página www.congressoautismo.com.br
Os trabalhos que não seguirem as normas de formatação serão

g.

automaticamente desclassificados.
h. O resumo do trabalho deverá ser enviado para a Comissão Científica anexado
para o e-mail comissao@congressoautismo.com.br da seguinte maneira:
–

Dois anexos contendo os arquivos do trabalho (um em formato word e outro
em formato PDF) com a identificação dos autores e instituição de
origem, descrição da área e categoria do trabalho, título e resumo, em
português, seguindo o modelo da ficha de submissão de trabalhos científicos,
disponível no site do Congresso.

–

Dois anexos contendo o arquivo do trabalho (um em formato word e outro
em formato PDF), sem a identificação dos autores e instituição de
origem, com a descrição da área e categoria do trabalho, somente título e
resumo, em português, seguindo o modelo da ficha de submissão de
trabalhos científicos, disponível no site do Congresso.

–

No título do e-mail deverá constar a seguinte frase: “INSCRIÇÃO DE
TRABALHO

CIENTIFICO

II

CONGRESSO

INTERAMERICANO

DE

AUTISMO”.
–

Cópia digitalizada da ficha de inscrição e comprovante de pagamento da
inscrição no evento (comprovante bancário).

i.

O não envio de algum dos documentos descritos resultará na rejeição
automática do trabalho.

j.

Após a submissão do resumo, nenhuma modificação será aceita. Não será
permitido incluir ou excluir autores após a submissão do resumo.

k. Os trabalhos que cumprirem as exigências acima mencionadas serão avaliados
considerando os itens “2” destacados abaixo.
l.

Os trabalhos aprovados serão divulgados no site do congresso no dia 31/05/18,
bem como os horários e normas de apresentação.

m. Os trabalhos efetivamente apresentados receberão certificado de apresentação
de trabalho cientifico no evento. Não haverá publicação dos resumos em anais.

2 - Seleção dos Trabalhos para Apresentação
a. Cada resumo será analisado por três avaliadores, sendo estes professores da
Pós-Graduação em Autismo da Faculdade Polis Civitas.
b. A avaliação será realizada por meio de processo de análise cega, isto é, será
encaminhado ao professor somente o resumo sem a identificação dos autores
e/ou da instituição. Não será atribuído a nenhum avaliador trabalhos em que este
seja autor ou coautor, sendo que a Comissão Cientifica se compromete a realizar
essa verificação prévia.
c. Todos os avaliadores, nessa fase, receberão um protocolo de avaliação e serão
solicitados a emitir uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) em cada aspecto que será
avaliado, como consta a seguir:
Para “Estudo de Caso / Revisão de Literatura”:
Aspectos
1- Objetivo
2- Revisão de literatura
ou relato do caso
3- Resultados
4- Conclusão
5- Respeita as normas
estabelecidas
pelo
evento?

Critério(s)
Exposto de forma clara e precisa?
Adequada ao objetivo proposto / relato descritivo que oportuniza clara
visão do caso?
Descritos claramente?
Responde o objetivo proposto?
Respeito às normas de envio de resumo

Nota*

6- Respeita as normas
da Língua Portuguesa?
7-Relevância
NOTA FINAL

Texto adequado no que se refere à organização sintática, à ortografia e
vernáculo da Língua Portuguesa?
Importância científica do tema para os TEA
(Notas dos sete itens acima somadas e divididas por sete)

Para “Pesquisa empírica”:
Aspectos
Critério(s)
1- Introdução
Apresenta de forma clara informações relevantes à pesquisa
2- Objetivo
Exposto de forma clara e precisa?
3- Método
Adequada ao objetivo proposto e com execução viável?
4- Resultados
Descritos claramente?
5- Conclusão
Responde o objetivo proposto?
6- Respeita as normas Respeito às normas de envio de resumo
estabelecidas
pelo
evento?
7- Respeita as normas Texto adequado no que se refere à organização sintática, à ortografia e
da Língua Portuguesa? vernáculo da Língua Portuguesa?
8-Relevância
Importância científica do tema para os TEA
NOTA FINAL
(Notas dos sete itens acima somadas e divididas por sete)
* 0 a 10 por item

Nota*

Para obtenção da média final (MF), as três médias resultantes de cada avaliador
serão analisadas (ver formula abaixo). Somente serão considerados na seleção
de trabalhos para apresentação os que obtiverem nota igual ou maior a 7,0
(sete), segundo a seguinte fórmula:
MF = NOTA FINAL AVALIADOR 1 + NOTA FINAL AVALIADOR 2 + NOTA FINAL AVALIADOR 3
3

Serão selecionados, para apresentação no evento, os trabalhos com as
maiores médias finais de seleção, ao limite já referido de 20 pôsteres – utilizarse-á a maior nota em “Relevância” como critério de desempate.
d. Não será enviado nenhum e-mail ou qualquer mensagem com os
resultados da seleção dos trabalhos, sendo de total responsabilidade dos
autores consultarem o resultado no site oficial do evento.

Apresentação dos Painéis
a. Todos os trabalhos aprovados para apresentação serão expostos no formato de
pôster (impresso), conforme as seguintes normas: 90 cm de largura e 1,20 de
altura. Os pôsteres deverão conter título, autores, instituições de origem dos
autores, área e, dependendo da categoria do trabalho, as seguintes seções:
✓

Para “Estudo de Caso / Revisão de Literatura”: objetivo(s), relato de
caso ou revisão de literatura, resultado(s), conclusão, referências
bibliográficas.

✓ Para “Pesquisa Empírica”: Introdução, objetivo(s), método(s),
resultado(s), conclusão, referências bibliográficas e dados de
aprovação em comitês de ética em pesquisa.
b. Os apresentadores deverão fixar seus pôsteres impressos nos dias do evento
(dias e horários a serem determinados e divulgados pela comissão
organizadora) nos locais indicados pelo código correspondente ao seu trabalho.
A retirada do pôster ao final do período de exposição no evento que tiver sido
estipulado

pela

comissão

cientifica

é

de

responsabilidade

dos

apresentadores – os trabalhos não retirados aos termos do dia/horário
serão descartados pela organização do evento.
Todos os pôsteres receberão um código localizador que guiará a montagem nos
stands localizados no local pré-determinado pela comissão cientifica nos dias do
evento, em datas e horários a serem divulgados previamente pela Comissão
Cientifica. Os pôsteres deverão ser fixados nos suportes pelos seus
apresentadores.
c. Os membros avaliadores da Comissão Cientifica deverão passar para verificar
se os pôsteres foram colocados e se estarão expostos conforme as normas
divulgadas e nos locais e horários pré-estabelecidos. Para isso, os autoresapresentadores dos pôsteres deverão estar presentes ao lado dos mesmos
durantes os horários estipulados para que – caso seja necessário – os membros
avaliadores

da

Comissão

Cientifica

possam

realizar

perguntas

e/ou

esclarecimentos sobre o trabalho apresentado. Todos os avaliadores se
identificarão ao apresentador.
d. Somente um autor(a) do trabalho poderá apresentá-lo. O apresentador deve
estar obrigatoriamente inscrito e com a inscrição no evento. Ao final do período
de exposição dos pôsteres estipulado pela Comissão Cientifica, aos autores do
trabalho serão fornecidos certificados de apresentação do trabalho no formato
pôster.

e. No dia estipulado para apresentação presencial do trabalho, os apresentadores
deverão estar à disposição para a avaliação durante 30 minutos. O apresentador
deve estar presente no horário estipulado pela Comissão Organizadora para sua
apresentação, sem qualquer atraso, o que poderá implicar em não recebimento
do certificado de apresentação de trabalho. A não-fixação do pôster, assim como
a não-retirada do mesmo nos horários estabelecidos também poderá implicar no
não-recebimento do certificado de apresentação.

