
 

Normas e Instruções para Submissão de Temas Livres ao 34º Congresso 

de Cardiologia da SOCERJ 

Do Processo de Submissão 

1. As submissões dos temas livres (TL) serão feitas exclusivamente através do sistema 

eletrônico da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no endereço 

http://tl.cardiol.br/temaslivres/eventos.asp 

2. A submissão no sistema eletrônico implica na aceitação das regras de submissão, 

julgamento, apresentação, premiação e no compromisso da apresentação. O autor 

deverá assinalar sua concordância no quadro específico. 

3. As submissões terão início no dia 01/12/2016 e se encerrarão às 24:00h de 

06/03/2017, pelo horário de Brasília. 

4.  Sol ic i ta-se fazer  o log in  e preencher  os campos que aparecerão 
sucess ivamente até a f inal ização do processo.  Os campos CPF, data 
de nasc imento, ano de formatura e número do regis tro prof iss ional 
(CRM),  apresentados na te la in ic ia l do s istema, são de preenchimento 
obr igatór io.  Caso  o autor  já  tenha fe ito a lgum cadastramento junto a 
SBC, seus dados serão recuperados nessa etapa,  tornando -se 
desnecessár io o preenchimento do restante do formulár io.  

5.  Serão permit idas as inscr ições de até t rês inst i tu ições, um autor  
pr inc ipal  (aquele que fez o login  no s is tema)  e outros nove coautores.  

6.  O s istema permit i rá o máximo de 2.500 caracteres.  Ele indicará o 
percentual ut i l izado. É possível copiar a par t ir  de um documento do 
Microsoft  Word .  Prestar atenção para eventuais  perdas de formatação. 
Sugere-se observar  a versão antes do envio completo. Caso ins ira 
gráf icos ou tabelas,  haverá redução proporc ional do espaço para texto.  

7.  O autor  deverá fazer a opção pela categor ia que melhor  represente o 
tema de seu trabalho.  A Comissão Julgadora poderá arb i tra r  outra área 
para f ins de julgamento e apresentação.  

8.  Os temas or iundos das áreas mult iprof iss ionais deverão ser submetidos 
às suas respect ivas categor ias,  a saber:  “ educação f ísica em 
cardiologia ” ;  “enfermagem em cardiologia ” ;  “ farmácia em 
cardiologia ” ,  “ f isioterapia em cardiologia ” ,  “nutrição em 
cardiologia ” ,  “psicologia em cardiologia ” .  Caso não seja fe i ta opção 
pela área prof iss ional o TL será a locado no congresso de cardio logia.  

9.  Os temas que tenham alunos de graduação  como primeiro autor  
deverão ser submet idos na categor ia “Iniciação Cientí f ica”  e serão 
apresentados em uma seção dedicada à graduação .  

10.  Trabalhos que contenham identif icação da inst ituição  ou do autor  no 
t í tu lo ou corpo do texto serão excluídos .  

11.  O TL poderá ser  salvo na forma  “ incompleto ”  para poster ior  edição.  
Após salvo na forma “completo ” ,  deverá ser  enviado e não haverá 
poster ior  poss ibi l idade de edição.  
 

http://tl.cardiol.br/temaslivres/eventos.asp


Do Conteúdo Científico 

1.  Os TL serão aval iados e,  uma vez aprovados, não passarão por revisão 
de l íngua portuguesa e não serão passíveis  de correções. Os TL serão 
publ icados conforme foram submet idos. Por tanto sol ic i ta -se a máxima 
atenção à correção ortográf ica e gramat ical,  ass im como à nomeação 
de autor ia.  

2.  Os TL deverão ser submetidos e apresentados, seja em mural  ou ora l,  
obr igator iamente,  na l íngua portuguesa.  

3.  Sugere-se ao TL a forma estruturada com “ introdução ou 
fundamento ” ;  “objet ivos ” ;  “métodos” ;  “resultados ” ;  “discussão ” ;  e 
“conclusões ” .  Referênc ias b ib l iográf icas são opcionais .  

4.  Os re latos de caso ou de exper iênc ias  deverão ser  adaptados em 
“ introdução ou fundamentos ” ;  “relato do caso ” ;e “discussão ” .  

5.  Não serão acei tos  trabalhos de revisão, exceto as meta -anál ises.   
6.  A l inguagem deve ser  c lara, objet iva,  d ireta e com prec isão na 

descr ição dos dados.  Termos pessoais  devem ser evitados. Sugere -se 
o suje i to indeterminado.  Ut i l izar o nome genér ico dos fármacos.  

7.  Ao submeter o TL os autores assumem o cumprimento das legis la ções 
e normas ét icas que regem a pesquisa com seres humanos e animais, 
inclu indo-se a aprovação pelos Comitês de Ética em Pesquisa  e de 
Ética em Pesquisa em Animais .  

8.  A Comissão Julgadora poderá e l im inar  o TL que inf r ingir  norma ét ica ou 
legal.  

 

Do Julgamento 

1. Os TL serão submetidos ao julgamento cego de no mínimo dois membros da Comissão 
Julgadora de TL e a nota final será a média aritmética entre as notas atribuídas. Não 
caberão recursos. As notas não serão divulgadas. 

2. Os membros da Comissão Julgadora de TL são prioritariamente sócios adimplentes da 
SBC, portadores do título de Especialista em Cardiologia 

3. O resultado do julgamento será informado através do e-mail cadastrado no sistema da 
SBC e publicado na página da SOCERJ (http://www.socerj.org.br) 

 

Da Apresentação  

A forma de apresentação, se oral ou mural, será determinada pela Comissão Julgadora, 

conforme a pontuação obtida no julgamento. 

As dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail congressocardiologia@socerj.org.br ou 
através dos telefones (21)2552-1868 e 2552-0864. 

 

Agradecemos a submissão de seu trabalho. 

Pedro Pimenta de Mello Spineti                     Olga Ferreira de Souza 
Coordenador de Temas Livres                                  Presidente do 34º Congresso da SOCERJ 

 

Wolney de Andrade Martins                                  Ricardo Mourilhe Rocha 
Diretor Científico SOCERJ – Gestão 2016/17            Presidente SOCERJ – Gestão 2016/17 
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