XXI JORNADA
PERNAMBUCANA
DE RADIOLOGIA

XXVIII CURSO DE
DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM DA MAMA

15 a 16 de Junho de 2018
JCPM TRADE CENTER - Recife-PE

TEMAS LIVRES - NORMAS
Prazos:
Submissão de resumos por email (contato@srpe.org.br): até dia 30 de Abril de
2018;
Divulgação dos trabalhos selecionados para o email do responsável da inscrição:
até dia 07 de Maio de 2018;
Enviar arquivo em formato power point para o email da sociedade
(contato@srpe.org.br): até dia 04 Junho de 2018.

Regras:
1. O(a) autor(a) responsável pela inscrição, deve informar seus dados pessoais para
cadastro e contato no ato da submissão do resumo (nome completo, instituição,
telefone e email).
2. O resumo deverá ser redigido em português, e conter no máximo 2000 caracteres,
não incluindo título e autores.
3. Não são permitidos gráficos, tabelas ou imagens no resumo, bem como formatações
com negritos, itálicos, símbolos ou outra forma de diferenciação.
4. Não utilizar parágrafos. No caso de abreviaturas e siglas, explicá-las na primeira vez
que forem utilizadas. Não iniciar sentenças com numerais.
5. O autor deverá informar para qual dos três tipos de estudo deseja se inscrever:
* Estudo Original: Título todo em letras maiúsculas. Introdução com descrição sucinta dos
Objetivos, Material e Métodos, Resultados, Discussão e Conclusões. Serão permitidos até
06 autores.
* Ensaio Pictórico: Título todo em letras maiúsculas. Introdução, Objetivos, Achados de
Imagem, Discussão e Conclusões. Serão permitidos até 04 autores. As imagens do
ensaio não podem ser exclusivamente da literatura.
* Relatos de Caso: Título todo em letras maiúsculas. Introdução, Relato do Caso,
Discussão e Conclusões. Serão permitidos até 03 autores.

6. O envio do resumo representa o compromisso definitivo do(s) autor(es) em
apresentar o trabalho, se aprovado, durante a Jornada. É esperado que a
apresentação reflita os conteúdos do resumo.
7. Não existe limite de resumos para submissão por um mesmo autor.
8. Conflitos de interesse: O autor deve informar se tem ou teve nos últimos 12 meses
afiliação ou relação financeira relevante com empresas comerciais que produzem,
comercializam, revendem ou distribuem bens ou produtos de uso médico ou serviços
consumidos ou usados em pacientes.
9. Não serão permitidas modificações no resumo ou no arquivo em power point após o
envio ao email da sociedade. O não cumprimento dos prazos acima determinados
poderá levar a desclassificação do trabalho, mesmo após sua aprovação.
10. As apresentações serão na forma oral, e serão realizadas em dia e horário
determinados previamente pela sociedade, que poderão ocorrer nos dias que
antecedem a jornada ou durante o evento.
11. O tempo para apresentação será limitado a oito minutos, seguidos por dois
minutos para discussão e perguntas, a critério do coordenador da sessão. O
apresentador não deve ultrapassar o tempo acima estabelecido.
12. A apresentação não deve conter nenhuma promoção comercial. Além disso, deve
manter privacidade dos dados do paciente. Nenhum nome, identificação hospitalar
ou qualquer outra informação pessoal pode aparecer na apresentação.
13. O apresentador deverá estar inscrito na Jornada Pernambucana de Radiologia
2018.
14. Os autores autorizam a Comissão Organizadora da Jornada a publicar o resumo
(em versão impressa ou online) com finalidade de divulgação do evento, em âmbito
nacional, internacional e em todos os meios de comunicação, não cabendo qualquer
pagamento por direito autoral.
15. A Comissão Julgadora avaliará os trabalhos e selecionará somente aqueles que
estiverem de acordo com as normas e tenham qualidade científica.
16. O autor receberá em tempo hábil, a data, local e horário para apresentação dos
temas livres, através do e-mail que efetuou a inscrição do resumo.
17. Todos os trabalhos aprovados receberão certificados de apresentação através do email do autor que submeteu.
18. Os gastos associados com a submissão e apresentação de um trabalho são de
responsabilidade do(s) autor(es).
19. Os autores autorizam a disponibilização dos trabalhos apresentados na internet para
uso da SRPE por prazo indeterminado.
Os assuntos omissos serão decididos pela Comissão Julgadora.

