
 
1. O prazo limite para o envio dos temas livres será até as 24h do dia 13/09/2018 
IMPRETERIVELMENTE. 
2. O campo de preenchimento do CPF é obrigatório. 
3. O preenchimento e envio serão feitos exclusivamente por meio eletrônico neste site. 
4. Siga as instruções na tela, clicando nos locais indicados. As páginas apresentadas 
demonstrarão, de forma sequencial, a formatação requisitada pelo Congresso. 
5. Será permitida a participação de até 02 (duas) Instituições por tema. Será permitido 1 (um) 
autor  e até  09 (nove) coautores, totalizando 10 (dez) participantes por cada tema livre. 
6. O sistema disponibiliza o percentual de 0 a 100% de espaço para preenchimento, 
equivalente a 2.500 caracteres. 
7. O título do tema deve estar contido na caixa de conteúdo e será contabilizado nos 2.500 
caracteres. 
8. É possível realizar o processo de cópia de outro programa (geralmente WORD), inserindo 
diretamente no espaço destinado ao tema livre, na página eletrônica específica. Os ajustes 
serão automáticos. Todo conteúdo que exceder o limite estabelecido será desconsiderado 
pelo sistema. Siga as instruções disponíveis no portal dedicado a esta ação. 
9. O trabalho deverá ser apresentado de forma estruturada: introdução e/ou fundamentos, 
métodos, resultados e conclusões. Para os relatos de casos clínicos, utilizar a seguinte 
estruturação: introdução, descrição do caso e conclusões. Os nomes dos autores, instituições e 
referências bibliográficas não deverão ser mencionados no corpo do texto. Serão aceitas até 
05 (cinco) abreviaturas diferentes em cada tema, destacadas entre parênteses, após a palavra 
completa. Os resultados devem ser expostos do modo mais claro possível e as conclusões 
devem ser baseadas nos dados apresentados. Trabalhos não originais (como revisões da 
literatura) não serão aceitos para apresentação. 
10. Os temas livres podem ser enviados na língua portuguesa. Se aprovados, também devem 
ser apresentados na língua portuguesa. 
11. AVISO IMPORTANTE AOS AUTORES: não enviem trabalhos duplicados ou incompletos, 
devido à desatenção ou uso indevido do sistema eletrônico, bem como pesquisas já 
apresentadas em outros eventos nacionais, POIS OS MESMOS PODERÃO SER 
DESCLASSIFICADOS. 
12. A comunicação da aprovação do tema livre, e de que forma ele será apresentado, será 
efetivada por meio eletrônico, ao autor responsável pelo envio do trabalho. 
13. O autor poderá acompanhar a classificação do seu tema livre pela área restrita que pode 
ser acessada no rodapé deste website com o e-mail e senha cadastrados no momento do 
envio. 
14. O Tema Livre aprovado deverá ser apresentado pelo autor ou por um dos coautores, que 
obrigatoriamente deverá estar inscrito no Congresso. O formato de apresentação, oral ou 
pôster, será definido pela comissão organizadora do evento. 
15. A SBC não será responsável pelos custos de transporte e hospedagem, visando 
apresentação do tema livre aprovado. 
16. Serão emitidos certificados para os autores dos temas livres aprovados e apresentados. 
17. Em caso de dúvidas, entrar em contato com sbcmt@uol.com, ou pelos telefones 
 (65) 3324-1638 e 99991-1178, das 08h00 - 18h00. 
18. O pôster deverá ser feito no tamanho padrão de 0,90 metros de largura x 1,20 metros de 
altura. 
 
 
 


