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RESUMO 

O resumo deve ser apresentado em Português, Inglês e Espanhol e deve conter: 

CONTEXTO: 

OBJETIVO(S): 

METODOLOGIA: 

RESULTADOS: 

CONCLUSÕES: 



 

Palavras-Chave: Máximo de 4 palavras-chave, separadas por ponto e vírgula (;).  

  

Introdução 

Nomeie o seu documento com: título reduzido do artigo; seguido da modalidade de 

apresentação (conferência/poster/comunicação livre).  

Exemplo: cuidarpessoahemodialisada_congresso_2019_conferencia1.docx.   

 

Metodologia 

A formatação da página de texto deverá respeitar as margens da frente esquerda 2,5cm, direita 

2,5cm, superior 2,5cm e inferior 2,5cm do documento. Espaçamento entre as linhas 1,5. Os 

parágrafos não devem ser indentados. Entre os parágrafos e o título de capítulo seguinte 

deverá utilizar uma linha de intervalo.  

  

Resultados 

Os textos deverão incluir título, autores, afiliação de autores, resumos, palavras-chave, corpo 

do trabalho, referências bibliográficas, tabelas e imagens (se o desejarem).As tabelas e figuras 

devem ser apresentadas ao longo do texto, em formato editável, sendo que, nas mesmas, o 

tamanho da letra pode ser reduzido até um mínimo de 9.   

  

Discussão 

Os textos devem ser apresentados em formato Word, letra Arial, tamanho 11, páginas em 

formato A4, em coluna única, evitando negritos e sublinhados, variação do tipo de letra, fundos 

de cor, etc.;  

  

Conclusão 

Os artigos não devem ultrapassar as 10 páginas incluindo título, autores e afiliações, resumo 

(em português, espanhol e inglês), referências, tabelas, quadros e figuras.  

  

Implicações para a Prática Clínica 

Apenas os artigos cujo cumprimento integral das normas se verifique serão aceites para 

publicação.  

  

Referências Bibliográficas 

Os trabalhos deverão seguir as normas do Manual de Publicação da APA (6ª edição), 

incluindo as normas para apresentação de figuras e tabelas. O artigo deve seguir 

rigorosamente o formato exigido.  



 

O trabalho, uma vez submetido, não poderá ser alterado/corrigido pelo autor. Deve anexar 

uma declaração de cedência de direitos de autor e de observação dos princípios éticos de 

investigação. 

 

O artigo deve ser enviado para: viicong.comunic.posters@gmail.com  
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publicação.  Declaram ainda, que foram salvaguardados os princípios éticos na elaboração do 

mesmo. O(s) autor(es) cedem os direitos de autor do artigo publicado.  
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