
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS DO IX CONGRESSO BRASILEIRO 
DE FISSURAS LABIO PALATINAS E ANOMALIAS CRANIOFACIAIS. 

 

A inscrição de trabalhos deverá ser realizada apenas através do site www.abflp.org.br 
Não serão aceitos trabalhos enviados por fax; e-mail; correios ou qualquer outro meio. 
Data final para recebimento dos trabalhos: 23h 59min (horário de Brasília) do dia 31 
de julho de 2017. 
 
1. A língua oficial do Congresso é o português. As apresentações devem ser feitas em 
português. Apenas o Título do trabalho (tanto no resumo quanto na apresentação) 
deve ser escrito em português e inglês. 
 
2. Os trabalhos poderão ser inscritos para apresentação nas categorias: e-poster ou 
apresentação oral. 

3. A submissão do resumo do trabalho científico está condicionado à 
adesão ao evento do apresentador, demais co-autores, só deverão estar 
inscritos, caso esteja presente no Congresso e/ou apresentação. 

4. Cada congressista poderá inscrever até dois trabalhos com o apresentador, não 
havendo limite de número de trabalhos para co-autorias. 
 
Os autores são responsáveis pelo conteúdo, estilo e formatação dos trabalhos 
submetidos. As informações existentes no texto e apresentação são de inteira 
responsabilidade dos autores que realizarem a submissão e apresentação. 
 
Com a seleção do trabalho, autor e co-autores conferem ao IX CONGRESSO 
BRASILEIRO DE FISSURAS LABIO PALATINAS E ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS os direitos autorais para publicação do resumo  e-painel do 
mesmo, para divulgação nos anais  do Congresso, tanto em âmbito nacional quanto 
internacional independente do meio (impresso ou eletrônico). 
 
A relação dos pôsteres aprovados estará disponibilizada no site www.abflp.org.br a 
partir de 21 de Agosto de 2017. 
 
Os trabalhos serão avaliados por pelo menos 2 revisores ad hoc, por meio do sistema 
blind review. Dessa forma, fica garantido que os trabalhos não terão seus autores 
conhecidos em nenhuma fase da avaliação.  
A comissão científica é soberana nas suas decisões, não serão aceitos pedidos de 
reconsideração. 
 
As informações referentes ao trabalho submetido: recebimento, aprovação, rejeição, 
situação do pagamento da inscrição, apresentação oral, apresentação na Sessão de 
Pôsteres etc., serão disponibilizadas no site www.abflp.org.br. 
 
Todos os trabalhos apresentados receberão certificado. Para cada trabalho apresentado 
será emitido somente 1 (um) certificado com o nome de todos os participantes. Os 
dados serão aqueles informados pelo autor na data da inscrição. Não serão aceitos 
modificações e/ou acréscimos. 
 
Os arquivos das apresentações de e-poster devem ser enviados até o dia 15 de 



Setembro de 2017. 
O arquivo das apresentações orais deverá ser entregue à mídia desk na sala de 
apresentação até 30 minutos antes do horário da apresentação. 
INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS 
NORMAS PARA ENVIO DOS RESUMOS 
 
Os resumos deverão ter no máximo 450 palavras e não deverão conter qualquer tipo 
de ilustração, citações ou referências bibliográficas.  
Deverão ser escritos com fonte Arial, tamanho 12, em um único parágrafo com 
espaçamento entre linhas simples, com texto “justificado”, obedecendo a seguinte 
forma: 

• Título: com no máximo 10 palavras, escrito em letras maiúsculas e em negrito 
(em português e inglês).   

• Autores: relacionar os nomes completos de todos os autores, sem titulação, o 
último nome de cada um em letra maiúscula (o nome do apresentador deverá 
estar grifado).  

• Nome da instituição a qual pertencem, fone/fax, e-mail de pelo menos um dos 
autores, de preferência do apresentador.    

Texto:  
O texto deverá conter o objetivo do trabalho, a metodologia utilizada, os principais 
resultados, a análise estatística (quando apropriado) e as principais conclusões. 
Descritores:  
Máximo 03 palavras. 
 
É obrigatório identificar a categoria de apresentação do trabalho: e-poster ou 
apresentação oral. 
 
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO E-POSTER 
ESTRUTURA: 
 
A apresentação deve ser em PowerPoint, com no máximo 12 slides e/ou 25 
megabytes. 
Slides Recomendados: 

• Slide 1: Título + Autores + Instituição 
• Slide 2 - 4: Introdução e Revisão literatura 
• Slide 3 – 5: Material e Métodos 
• Slide 6 – 9: Resultados 
• Slide 10-12: Conclusões 

Não utilize fontes especiais, apenas aquelas convencionais ao pacote do PowerPoint 
standard, evitando assim problemas de formatação. 
Imagens, se inseridas, devem ser preferencialmente no formato JPEG.  
Se for aficionados filmes, eles devem estar inseridos na apresentação. 

 
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL 
 
O tempo de apresentação será de 8 minutos adicionados de mais 2 minutos para 
questionamentos. 
Não será permitido exceder o tempo de apresentação. 
A apresentação será interrompida após o tempo limite 
A apresentação deverá ser preferencialmente em Power Point, caso seja em Keynote – 



Mac, o apresentador deverá trazer o seu próprio MAC BOOK.  
. 
 


