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As inscrições de temas livres para o 15º Congresso Paranaense de Medicina Intensiva estão abertas
para que profissionais pesquisadores, professores e alunos da graduação e pós-graduação submetam os
resultados de suas pesquisas. O apresentador do tema livre deverá ser um dos autores e estar inscrito no
Congresso. Cada apresentador poderá inscrever no máximo 2 (dois) temas livres.
Os trabalhos deverão ter conteúdo relacionado à Terapia Intensiva, e serão submetidos à apreciação
e análise da Comissão Científica. Os resumos inscritos deverão ser resultantes de pesquisa científica,
podendo ser estudos clínicos, experimentais ou observacionais. Também serão aceitos resumos na forma
de revisão bibliográfica ou relatos de caso.
Os resumos deverão ser submetidos em um arquivo do aplicativo Word, versão 6.0/95 ou superior,
enviados até o dia 05/08/2018 para o e-mail sotipa@onda.com.br ou secretaria@sotipa.com.br. No
e-mail de submissão, o autor-apresentador deverá mencionar a categoria de submissão do trabalho, a
saber: Medicina Intensiva Adulto; Medicina Intensiva Pediátrica e Trabalhos Experimentais.
Os resumos deverão ser feitos em letra Arial 12, espaçamento simples, margens superior e inferior de
2 cm e margens laterais de 3 cm.
O resumo deve conter os seguintes tópicos:
1) Título do trabalho: primeira letra em maiúscula e as restantes em minúsculas;
2) Autores (máximo de oito por tema livre): sobrenome, seguido de vírgula e das iniciais dos demais
nomes, seguidos de identificação numérica da titulação na forma de um numeral supra-escrito após o
nome. O nome do autor-apresentador deve estar sublinhado, e o nome do orientador do trabalho (caso
haja) deve ser identificado por um asterisco (*) logo após o numeral de identificação da titulação;
3) Instituição onde a pesquisa foi desenvolvida;
4) Corpo do resumo, que terá a seguinte estrutura: introdução, objetivos, métodos, resultados
e conclusões. O corpo do resumo (ou seja, a soma da introdução, objetivos, métodos, resultados e
conclusões) não deverá ultrapassar a contagem máxima de 400 palavras sob pena de rejeição;
5) E-mail de contato: Após o final do resumo, o autor-apresentador deve incluir seu telefone de
contato e endereço de e-mail para o recebimento do contato a respeito da avaliação do trabalho.
Os temas livres aceitos para apresentação no evento, assim como a data e horário de apresentação,
serão divulgados após o dia 15/08/2018. O autor principal será notificado por e-mail enviado pela
comissão científica do evento. Autores de temas livres não aceitos para apresentação no evento também
serão notificados por e-mail a respeito da decisão da Comissão Científica.
Todos os temas livres serão apresentados na forma de pôster, e o apresentador deverá estar presente
no momento da visitação (12:00 as 13:00 horas) e argüição para responder aos questionamentos dos
demais congressistas e da comissão científica.
Todos os temas livres aprovados para apresentação no evento estarão sujeitos à avaliação no local
pela Comissão Científica, que determinará premiação do melhor tema livre do evento. A avaliação seguirá
os critérios de importância e originalidade do tema, contribuição para a área temática em questão,
estrutura do trabalho científico e coerência das respostas à argüição.
A área de exposição de cada pôster terá 90 centímetros de largura por 2,10 centímetros de altura.
Tanto o formato quanto a dimensão do pôster são livres e ficam a critério dos autores, desde que o pôster
seja disposto adequadamente dentro do espaço determinado.
Os trabalhos aceitos terão seus resumos publicados no site da SOTIPA – www.sotipa.com.br

