
Regulamento Prêmio Científico C.L.A.S.A “Dr. José Delorme” 
  
A CLASA institui o Prêmio Científico “Dr. José Delorme” que será entregue ao autor do melhor trabalho 
científico apresentado por um membro de uma sociedade afiliada a ela no Congresso CLAS URUGUAI 2017.  
 
A comissão que adjudicará o prêmio será formada por cinco membros designados pelo Comitê Executivo 
do Congresso.  
O prêmio consistirá em um DIPLOMA e USD 300 (trezentos dólares americanos).  
Os trabalhos serão inéditos e originais, relacionados com a anestesiologia ou vinculados intimamente com 
ela. Poderão ser apresentados na língua espanhola ou portuguesa. A modalidade de apresentação, no 
congresso, será em formato de pôster eletrônico.  
 
Ele, ou os autores, deverá encaminhar o resumo do trabalho até 9 de junho de 2017 para o Comitê 
Organizador: e-mail: comitecientifico@clasauruguay.uy  
Esse resumo terá que contar com um máximo de 250 palavras, não podendo ser usadas abreviaturas nem 
no corpo do texto nem no título do estudo.  
 
O trabalho deverá ser apresentado até 9 de julho de 2017.  
A resolução da comissão será manifesta por simples maioria, sendo suas decisões inapeláveis. Se couber, o 
prêmio poderá ser declarado nulo.  
Os trabalhos deverão respeitar as características a seguir:  
 

a) Será organizado sob os seguintes cabeçalhos: resumo com palavras-chave, introdução, material e 
métodos, resultados, discussão, conclusões e bibliografia (numerada conforme o surgimento no texto e 
normas de Vancouver).  

b) O trabalho deverá ser redigido usando a tipografia Tahoma ou Arial, para os títulos tamanho 24 e para o 
texto tamanho 20.  

c) Os títulos dos trabalhos devem ser concisos e, sempre que possível, não ultrapassar as noventa letras. 
Caso o título seja muito comprido, é aconselhável o uso de subtítulos.  
 



 
d) Debaixo do título deverão constar o(s) nome(s) e sobrenome(s) do autor(es). No rodapé, com um 
asterisco(s), o cargo de cada autor(es), instituição onde foi realizado o trabalho, país e e-mail do autor 
responsável. Se houver alguma subvenção para o estudo, deve ser mencionado, também, depois do citado 
no rodapé. 

  

e) As ilustrações devem ser nítidas, fundo branco e do tamanho 12cm x 18 cm, usando números arábigos 
no pé da ilustração, conforme a ordem de seu surgimento no texto. Cada uma delas levará uma legenda 
explicativa que permita compreender seu conteúdo. Caso a figura esteja explicada no texto do trabalho, em 
vez da legenda constará esse fato com a frase: "Para explicação, vide o texto do trabalho". 

  

f) As fotos das pessoas não devem ser identificadas, a menos que o autor tenha tido um consentimento 
expresso e assinado, que deverá ser anexado ao trabalho. 

  

g) As tabelas também devem ser numeradas em ordem de citação no texto, com números arábigos e título 
conciso; as notas explicativas irão no rodapé, da mesma forma que a explicação das abreviaturas não 
conhecidas.  
 

 


