
XX CONGRESSO PARAENSE DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA 
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1- DATAS IMPORTANTES  

• Recebimento de resumos: até 29/03/19 

• Prazo para pagamento da inscrição do autor: 11/04/2019 

• Divulgação do resultado da avaliação: 10/04/2019 

• Envio do pôster para apresentação: 17/04/2019 

  

2- REGULAMENTO PARA APRESENTAÇ ÃO DE TRABALHOS 

CIENTÍFICOS (PÔSTERES)  

Áreas de abrangência: GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA.  

Para apresentaç ao de trabalhos cientĩ ficos como Pôsteres o(s) autor(es) 

deverá(rão) enviar resumo estruturado exclusivamente através do site 

www.apgo.com.br a partir do dia 01/03/2019 a 29/03/2019 

2.1 Das datas de recebimento dos trabalhos (pôsteres)  

   A data limite para o recebimento dos trabalhos será: 29/05/2019 

2.2 Do local para o envio dos trabalhos  

    Os trabalhos serão submetidos online através do endereço: www.apgo.com.br.  

2.3 Data de resposta com ACEITE: 10/04/2019  

O ACEITE dos trabalhos será encaminhado via e-mail e também poderá ser 

consultado no site da APGO.  

Pelo menos o autor principal ou o apresentador deverá estar inscrito no Congresso até 

o dia 11/04/2019   

Se o trabalho for selecionado, o autor apresentador deverá necessariamente estar 

inscrito no Congresso até 11/04/2019 

http://www.apgo.com.br/
http://www.apgo.com.br/
http://trabalhos.sogesp.org.br/
http://trabalhos.sogesp.org.br/


     

  

 3. FORMATAÇÃO DO RESUMO   

3.1  O resumo deverá ter no máximo 2200 caracteres (contando os espaç os), sem 

contar título, autores, instituição e bibliografia.  

  

3.2 No caso de usar abreviaturas e siglas, explicá-las na primeira vez que forem 

usadas. Não abreviar palavras (Exs: você/vc; porque/pq).   

  

3.3 Não será possível a inclusão de imagens, gráficos e tabelas no resumo (apenas no 

pôster).  

3.4 Cada pesquisador poderá́ participar como primeiro autor em no máximo 3 (três)  

trabalhos;   

3.5 O número máximo de autores permitido para cada trabalho será de 6 (seis );  

 3.6 Título: incluir no retâ ngulo o título completo do trabalhó, em letras maiúsculas;   

     Abaixo do título nome dos autores: escrever o sobrenome com a primeira letra     

maiúscula, seguido das iniciais em maiúsculas (Ex: Cardoso, FH).   

      Abaixo dos autores a Instituição:  Nomes ou abreviaturas de nomes terão apenas ̃ 

a inicial maiúscula (Ex: Cesupa). As siglas serão em maiúsculas (Ex: FSCMP).   

3.7 A divisão do texto dos trabalhos originais e de iniciação científica deverá ́ 

obrigatoriamente ser estruturada em:   

Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusões.   

3.8 A divisão do texto dos relatos de caso deverá conter breve Introdução, Descrição 

do caso, sua Relevância e seus Comentários.   

Nota: No momento da submissaõ, será obrigatória a apresentação do número de 

aprovação do estudo pelo Comitê de Ética (CEP) local (exceção para revisões de 

literatura e relatos de caso).  

3.9 Referências bibliográficas, se necessária, não deverão ser mencionados no corpo 

do texto, apenas ao final não contando como caracteres no resumo.  



  

 O conteúdo do resumo é unicamente da responsabilidade do(s) autor(es).  

   

  

4. TIPOS DE ESTUDOS:  

4. 1 Trabalhos originais  

Pesquisa clínica realizada pelos pesquisadores, ainda não publicada, na área de 

ginecologia ou obstetrícia contendo: Introdução, Métodos, Resultados e 

Conclusão.   

4.2 Iniciação científica  

Esta categoria visa premiar trabalhos que tenham a participação de alunos de 

graduação. Estes trabalhos deverão ser submetidos no campo “Iniciação Cientifica” e ́ 

poderão ter apenas 4 autores: 2 acadêmicos e seu orientador e um co-orientador (se 

houver) contendo: Introdução, Métodos, Resultados e Conclusão. Para fazer jus ao 

prêmio, o trabalho deverá obrigatoriamente ser apresentado pelo acadêmico.   

Importante: os trabalhos submetidos na categoria “Iniciação Cientifica”  estarão 

concorrendo normalmente com todos para a premiação geral.  

 4.3 Relatos de caso e revisões de literatura    

Esta categoria visa premiar trabalhos que sejam descrições relevantes de casos da 

prática clínica. Estes trabalhos deverão ser submetidos no campo “Relato de Caso”.   

  

  

5. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS ACEITOS  

5.1 Todos os trabalhos aceitos serão publicados online no site da APGO , desde que 

tenham pelo menos um dos autores inscritos no Congresso.  

5.2 Todos os trabalhos deverão ser apresentados em horário pré-determinado em 

frente ao seu pôster que estará em exposição para avaliação dos jurados. O 

apresentador de cada trabalho terá́ 10 minutos para a exposição.  



5.3 Além da apresentação de todos os trabalhos em frente ao pôster, quatro serão 

escolhidos para apresentação oral no congresso, para o público geral, em sessãõ 

específica durante o Congresso, com tempo para exposição de 10 minutos, sendo 

dois da área de ginecologia e dois na área de obstetrícia.   

  

6. PRÊMIOS APGO DE MELHORES TRABALHOS  

            Os trabalhos concorrerão a prêmios instituídos pela APGO, a serem divulgados no       

site da APGO 

  

OBS: Somente concorrerá aos prêmios aqueles que apresentarem seus trabalhos 

para os jurados.  

  

7. DO FORMATO DOS PÔSTERES  

7.1 O formato do pôster deverá seguir as seguintes regras:   

No formato de 90 X 120 cm, no modo retrato (vertical). Os pôsteres aprovados 

deverão ser enviados no formato final da apresentação até dia 22 de maio de 2018 

para a sede da APGO.  

7.2 O título deverá ́ ser o mesmo do resumo. Usar letras maiúsculas. Abaixo 

do título, com letras menores, colocar os nomes dos autores e a instituição 

conforme regras do item 4.2;  

7.3 Colocar o número do Pôster de tamanho de fácil visualizaçãõ, no canto 

superior ESQUERDO e a categoria no canto superior DIREITO. O 

número será́ fornecido pela APGO no e-mail de aprovação do trabalho e 

também poderá́ ser consultado no site da APGO.   

7.4 Fazer legendas para figuras e tabelas.   

7.5 Apresentar objetivos, métodos, resultados e conclusões,̃ em secções 

separadas e destacadas.  

Relatos de caso: deverão conter breve Introdução, Descrição do caso, sua 

Relevância e seus Comentários.  



Nota: O conteúdo do pôster e a listagem dos autores deverão corresponder ao resumo 

submetido, sob pena de desclassificação.  

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS  

8.1 Situações que não estejam previstas no presente regulamento serão resolvidas ̃ 

pela Comissão Científica do XXI CONGRESSO PARAENSE DE GINECOLOGIA 

E OBSTETRÍCIA.  

   


