
  

 
APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 
1. Os trabalhos científicos do Congresso CLASA-Uruguai serão apresentados em forma de pôsteres 
eletrônicos no evento.  

2. Todos os trabalhos inscritos devem ser originais e expostos por seus autores. Pode ser redigido em 
espanhol ou em português.  

3. Cada trabalho poderá ser apresentado conforme as categorias de pôsteres ou do Prêmio José 
Delorme de CLASA, cumprindo com os regulamentos particulares de cada um deles.  

4. No programa oficial do congresso, será incluída a sessão de pôsteres constando: título do trabalho, 
autor(es), instituição e país de procedência.  

5. O título, composto por palavras-chave que facilitarão sua classificação, indicará explicitamente o 
sujeito do trabalho. Ele não deve conter abreviaturas, devendo ser escrito em maiúscula e negrito. Se 
o título contar com um subtítulo, utilize uma segunda linha em minúscula e negrito.  

6. O resumo deve ser submetido à Comissão Científica do Congresso, e-mail: 
comitecientifico@clasauruguay.uy. O prazo para apresentação da mesma data será 09 de julho de 
2017..  

7. Deve ser redigido em uma das duas línguas mencionadas.  

8. Ele tem que conter um máximo de 250 palavras, a tipografia deve ser Tahoma ou Arial. Deve constar 
o escopo do trabalho e a importância da matéria, incluindo metodologia, resultados, discussão e 
conclusões.  

9. Cada RESUMO levará o nome e sobrenome do autor, ou autores, em outra linha, instituição e país 
onde foi realizado o trabalho. No rodapé, deve constar o autor responsável, a quem irá ser 
encaminhada a correspondência, e seu e-mail.  



10. Os números inferiores a dez, serão escritos com letras, os outros com números. Quando for se 
iniciar uma frase, todos eles deverão ser escritos com letras.  

11. As abreviações não podem ser utilizadas nos resumos dos trabalhos a exceção das aceitas 
internacionalmente.  

12. O Comitê Organizador se reserva o direito de não aceitar os trabalhos que, conforme seu parecer, 
não considere pertinentes.  

13. Os resumos dos cartazes submetidas ao Congresso serão publicadas no boletim correspondente a 

novembro SBA (Sociedade Brasileira de Anestesiologia). 


