EDITAL TRABALHOS CIENTÍFICOS CONGRESSO PAULISTA DE GASTROENTEROLOGIA
Submissão de trabalhos científicos até 23h59 do dia 28/04/2022.
Os autores dos trabalhos selecionados serão comunicados até 12/05/2022.

*Sujeito a alteração de data sem aviso prévio.
Critérios de Submissão
Quem pode submeter trabalhos científicos?
Estudantes de graduação de medicina e profissionais da área medica.
Trabalhos submetidos com a temática em Esôfago, Estômago, Intestino, Fígado, Vias Biliares e
Pâncreas, serão avaliados por um Comitê Científico com base em critérios de adequação ao
temário e qualidade geral do estudo. Os trabalhos aceitos serão apresentados no Congresso na
forma de pôster digital online.
Orientações para Submissão
É preciso submeter o trabalho completo ou só o resumo?
Só é necessária a submissão do resumo do trabalho.
Um autor pode submeter mais de um trabalho? Quantos co-autores serão permitidos por
trabalho?
Serão aceitos, no máximo, 1 trabalho por cada autor, não havendo limites de co-autores para os
trabalhos.
Caso o autor queira submeter mais de um trabalho, necessário entrar em contato (11) 99507-5862
Estrutura esperada do resumo
Enviar o resumo em português, elaborado em Word (versão 6.0 ou superior) utilizando fonte tipo
Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5. Limite de 2000 caracteres, considerando espaços e
pontuações.
No resumo deverão constar: título, nomes dos autores e instituição, introdução, objetivos, métodos,
resultados e conclusão.
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Relatos de caso deverão conter: introdução, descrição de caso e conclusão. Pelo menos 1 dos
autores deve estar devidamente inscrito no CONGRESSO PAULISTA DE GASTROENTEROLOGIA,
cadastrado no sistema de submissão pelo valor de R$100,00.
A cada novo parágrafo, após 2 espaços simples econtinuar sem interrupções até o término.
Para cada trabalho apresentado será fornecido um único certificado com o nome do autor e dos
coautores.

Trabalhos Aprovados
Os trabalhos aceitos para apresentação na forma de pôster digital online deverão ser
submetidos explicando o manuscrito. O pôster, ficará disponível para acesso no site do evento
até 30 dias após a sua realização. Demais orientações para confecção do pôster serão enviadas
após aprovação.
Os melhores trabalhos receberão prêmios e certificados, conforme avaliação da Comissão
Organizadora.
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