REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS
CIENTÍFICOS NO 3º ENCONTRO GOIANO DE
ANGIOLOGIA,
CIRURGIA
VASCULAR
E
ENDOVASCULAR – 2019 (EGACVE), REALIZADO
PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANGIOLOGIA E
DE CIRURGIA VASCULAR – REGIONAL GOIÁS.
Goiânia, Outubro de 2019

1 - CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
1

INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO

13/10 A 15/11/2019

2

SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

13/10 A 15/11/2019

3

DISTRIBUIÇÃO PARA COMISSÃO AVALIADORA

16/11 À 20/11/2019

4

COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS

5

CONGRESSO

21/11/2019
29 e 30/11/2019

2 – INFORMAÇÕES GERAIS
1

Quantidade de autores por trabalho:

8 (1 autor e 7 coautores)

2

Quantidade de trabalhos por autor:

ilimitado

3

Categorias de trabalhos:

Oral e e-poster

4

Quantidade de caracteres (total):

2.500 (incluindo espaços)

5

6
7

Os resumos só serão
O autor responsável pela submissão do trabalho
enviados para avaliação
deverá estar obrigatoriamente inscrito no
após a inscrição ter sido
congresso
efetivada
Os trabalhos devem ser inscritos eletronicamente Obrigatório
pelo
site
do
congresso preenchimento
do
www.egacve.com.br/inscrições
formulário on line
Os trabalhos deverão obedecer às normas
propostas.

2 – NORMAS PARA INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
Na primeira fase de submissão dos trabalhos os autores devem disponibilizar no sistema: o
resumo. O sistema de submissão será aberto entre 13/10/2019 e 30/10/2019, devendo, para
realizar a submissão, concordar com a ciência desta data.
Os trabalhos selecionados serão classificados na modalidade Apresentação Oral ou e-poster,
a critério da comissão científica, e deverão ser apresentados no devido horário estabelecido,
durante o congresso. O resumo de todos os trabalhos aprovados estarão disponiveis na área
restrita do site do Congresso. Os resumos de todos os trabalhos aprovados serão publicados
nos Anais do Congresso e na Revista Circulação.
Serão aceitos trabalhos escritos em português e inglês.
Pelo menos um dos autores (autor ou co-autores) deve ser associado adimplente da SBACV,
caso contrário, o trabalho será DESCLASSIFICADO.

A IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIA OU INSTITUIÇÃO DE ORIGEM, EM QUALQUER PARTE DO
TRABALHO (título, resumo, corpo do texto ou ilustrações), na primeira fase de submissão
dos trabalhos IMPLICARÁ NA SUA DESCLASSIFICAÇÃO.
2.1 - CATEGORIAS DOS TRABALHOS
Temas livres orais ou em pôsteres eletrônicos (e-pôsteres);
2.2 TÍTULO
O título deve ser objetivo e informativo, permitindo a apreciação do assunto abordado no
trabalho. Obrigatoriamente, deve omitir informações institucionais e de autoria, de modo a
ficar assegurado o anonimato durante o processo de avaliação. O título não deve conter
abreviaturas não uniformizadas na literatura científica. Estão disponíveis até 200 caracteres
para a digitação do título.
2.3 CONFLITOS DE INTERESSE
Deve ser declarada qualquer espécie de patrocínio, apoio ou interesse pessoal de quaisquer
dos autores, que esteja relacionado diretamente ao trabalho e aos seus resultados. Um espaço
de 500 caracteres está disponível para a declaração de conflitos de interesse. Quando este
não houver, deverá ser explicitado em campo especifico: Nenhum conflito.
2.4 INSTITUIÇÃO
Informar o nome das instituições e cidades envolvidas no trabalho. Estas informações não
podem estar no corpo do trabalho ou em outra qualquer parte que permita a identificação do
trabalho, salvo nesta área de cadastro do trabalho.
2.5 AUTORES E APRESENTADOR
Cada trabalho terá um autor principal (campo em separado) e até um máximo de 7 coautores.
O autor principal será o responsável pelo trabalho para todos os efeitos legais e em nome dele
será atribuído o prêmio, caso o trabalho seja o vencedor. Deve ser informado o número total
de autores: autor correspondente, autor principal, apresentador e coautores, perfazendo um
total máximo de 08 participantes por trabalho. Pode haver acúmulo de funções por parte dos
autores. O apresentador do trabalho poderá ser qualquer um dentre eles.
Deverá ser utilizado um formulário eletrônico para submissão de cada trabalho.
IMPORTANTE: Trabalhos inacabados, com resultados e conclusões indefinidos ou com
expressões do tipo “os resultados serão apresentados” não serão aceitos para a avaliação e
serão desclassificados.
2.6 ESTRUTURA DOS RESUMOS DOS TRABALHOS
O Resumo do trabalho deverá conter introdução, material e métodos, resultados e discussão,
em parágrafo único sem tabelas e gráficos.
Nos relatos de caso e séries de casos haverá apenas: introdução, relato do caso e discussão.

IMPORTANTE: Trabalhos inscritos de forma incompleta serão DESCLASSIFICADOS.
Até a data final da submissão do resumo, o apresentador poderá alterar o seu documento.
3.0 PROCESSO DE JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO
Todo o processo de julgamento dos trabalhos será realizado de forma anônima baseado na
submissão eletrônica, antes do congresso. O autor responsável pela inscrição do trabalho será
notificado, pelo e-mail cadastrado, do recebimento dos trabalhos completos, logo após sua
FINALIZAÇÃO.
IMPORTANTE: Caso o autor do trabalho finalizado não tenha sido comunicado por e- mail
em até 24h após a finalização da submissão, ele deverá entrar em contato imediato com a
coordenação
dos
trabalhos
científicos
através
do
e-mail.
trabalhoscientificos@egacve.com.br.
3.1. JULGAMENTO
A Coordenação de Avaliação dos Trabalhos Científicos do 3º EGACVE 2019 verificará a
consistência do trabalho e o enviará a TRÊS avaliadores (de áreas do conhecimento afins ),
que avaliarão de forma anônima e cega de acordo com um formulário de notas padronizado,
levando em consideração critérios de originalidade, apresentação, metodologia e
contribuição científica/social.
Em caso de empate nas notas os seguintes itens: avaliação global, relevância do estudo,
métodos ou relato do caso serão considerados para o desempate. Se ainda assim permanecer
o empate será efetuado sorteio).
Os avaliadores não receberão trabalhos de suas instituições/cidades e tampouco os membros
da Comissão de Trabalhos Científicos distribuirão trabalhos oriundos de suas instituições. A
nota final será a média das notas corrigidas pela severidade pelos três avaliadores.
IMPORTANTE: Os autores devem estar cientes de que não caberá nenhum tipo de recurso
relativo ao processo de julgamento de qualquer trabalho submetido.
3.2 REGRAS PARA APRESENTAÇÃO
O tempo de apresentação dos temas livres orais e e-pôsteres será de 05 (cinco) minutos.
O autor/responsável/apresentador deverá, obrigatoriamente, estar inscrito no EGACVE-2019.
IMPORTANTE: após a avaliação dos trabalhos, o autor será notificado sobre o resultado das
avaliações dos resumos, pelo e-mail cadastrado, com as instruções para realização das
apresentações.
3.3 PREMIAÇÃO
Os três melhores trabalhos classificados farão jus aos prêmios oferecidos pelo 3º EGACVE da

Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional Goiás. Os valores
informados abaixo são valores brutos:
PRÊMIO DR. LY DE FREITAS FERNANDES (APRESENTAÇÃO ORAL):
1º lugar – R$ 1.000,00
2º lugar – R$ 750,00
3º lugar – R$ 500,00
Todos os trabalhos selecionados para apresentação oral, mas não premiados, receberão
Certificado de Apresentação Oral.
PRÊMIO DR. LY DE FREITAS FERNANDES (APRESENTAÇÃO E-POSTER):
1º lugar – R$ 1.000,00
2º lugar – R$ 750,00
3º lugar – R$ 500,00
Todos os trabalhos selecionados para apresentação e-poster, mas não premiados, receberão
Certificado de Apresentação Oral.
As opiniões e declarações contidas nos trabalhos submetidos ao 3º EGACVE 2019 são de
responsabilidade única e exclusiva de seus autores, não sendo necessariamente coincidentes
com as da Comissão Científica do Congresso.
4. PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos aprovados NÃO serão corrigidos ou revistos pela Comissão Organizadora do
Congresso e deverão ser publicados exatamente na forma como submetidos, sendo de
exclusiva responsabilidade dos autores a correta redação. Não serão aceitos pedidos de
modificações em título, autoria, texto ou ilustrações após a submissão.
5. PATROCÍNIOS
É obrigatório o preenchimento da declaração de conflitos de interesse e da informação de
suporte financeiro para o trabalho. Qualquer espécie de apoio ou patrocínio deverá ser
informado. É vedada a distribuição de material promocional de empresas patrocinadoras.
As drogas e os produtos citados deverão ser identificados pela denominação genérica.
Não será permitida a veiculação de anúncios referindo os trabalhos apresentados no 3º
EGACVE 2019 da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional Goiás,
que podem induzir à interpretação de que tenham sido endossados pelo Congresso ou pela
SBACV-GO.

6. CERTIFICADOS

Os certificados de apresentação dos trabalhos no 3º EGACVE – 2019 serão disponibilizados
eletronicamente, para o autor que realizar a submissão dos mesmos, dez dias a pós o término
do Congresso.
Esclarecimentos de dúvidas sobre submissão e formulário eletrônico podem ser dirigidos a
trabalhoscientificos@egacve.com.br

Goiania-GO, 12 de outubro de 2019

Dr. Fabio Lemos Campedelli
Coordenador da Comissão Científica EGACVE2019

