
ORIENTAÇÃO PARA SUBMISSÃO DE TEMAS LIVRES 

XXX CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR 

XI CONGRESSO AMAZONENSE DE CARDIOLOGIA 

 

1. O prazo limite para o envio dos Temas Livres será até as 23:59h horas (horário de Brasília) do dia 
15/09/2019 (domingo), IMPRETERIVELMENTE;  
 

2. O trabalho deverá ser apresentado, para avaliação quanto à aprovação, de forma estruturada, 
na seguinte sequência: Título, autores, instituições, introdução e/ou fundamentos, métodos, 
resultados, conclusões e referências bibliográficas (no máximo 3). Para os relatos de casos, 
utilizar a seguinte estruturação: introdução, descrição do caso, conclusões e referências 
bibliográficas (no máximo 3). Os resultados devem ser expostos do modo mais claro possível e 
as conclusões devem ser baseadas nos dados apresentados. 
 

3. Os Temas Livres poderão ser apresentados em duas categorias: Cardiologia Clínica e Cirurgia 
Cardiovascular. 

 
4. O preenchimento deve ser feito em formato WORD, com, no máximo 2500 caracteres 

(excetuando o título, autores, instituições e referências bibliográficas) e encaminhado, como 
anexo, para o e-mail semanadocoracao@gmail.com  No e-mail deve ser informado o telefone 
de contato e o e-mail do primeiro autor, assim como a categoria em que se enquadra o trabalho: 
Cardiologia ou Cirurgia Cardiovascular. 

 

5. Será permitida a participação de até 03 (três) Instituições por tema e o número máximo de 
autores permitido será de até 10 (dez). 

 

6. A apresentação no congresso será feita na forma de pôster , com dia e horário a serem definidos 
pela comissão organizadora do evento 

 

7. O primeiro autor responsável pelo envio do trabalho receberá por e‐mail a confirmação de 
aprovação ou não de seu trabalho até o dia 16/10/2019, bem como orientações para 
confecção do pôster, dia, horário e forma de apresentação. 

 

8. O  primeiro autor deve estar, obrigatoriamente, inscrito no congresso, assim como o 
apresentador que poderá ser um dos co-autores. 

 

9. O 1º autor do tema livre que não comparecer para apresentá‐lo e não enviar representante não 
poderá ser autor em temas livres durante 03 anos consecutivos. 

 

10. A SBC‐AM  e SNNCV não será responsável pelos custos de confecção do pôster, transporte e 
hospedagem, visando à apresentação do tema livre aprovado; 

 

11. Será emitido um certificado por trabalho apresentado, com o mesmo título e lista de autores 
apresentados na submissão, não sendo possível alteração posterior à submissão 

 

12. Os Temas Livres classificados em primeiro lugar nas categorias Cardiologia Clínica e Cirurgia 
Cardiovascular serão premiados com R$ 1.000,00 cada.  
 

13. Os Temas Livres classificados em primeiro, segundo e terceiro lugares receberão o Diploma do 
Prêmio Prof. Dr. Habacuc Val de Oliveira (Cardiologia Clínica) e o Diploma do Prêmio Prof. Dr. 
Mariano Terrazas (Cirurgia Cardiovascular). 
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14. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a SBC-AM e SNNCV, pelo e‐mail 
semanadocoracao@gmail.com  ou pelo telefone (92) 3584-6285 das 08h00 às 12h00. 
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