
	  

SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 
Regras para Submissão de Trabalhos Científicos –XX Simpósio Brasileiro de Esclerose 
Lateral Amiotrófica / Doença do Neurônio Motor, promovido pela ABrELA – Associação 
Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica: 
 
 

1. CRITÉRIOS PARA SUMISSÃO E ANÁLISE DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 
PRÉ-REQUISITOS (ELIMINATÓRIOS) 
 
As submissões dos resumos serão feitas exclusivamente via e-mail, até às 23h59m (horário de 
Brasília) do dia 23 de maio de 2021. 
 
Os resumos dos trabalhos enviados deverão estar em português, em inglês ou em espanhol. 
 
É necessário que pelo menos um dos autores esteja inscrito no Simpósio Brasileiro de Esclerose 
Lateral Amiotrófica / Doença do Neurônio Motor para o envio do trabalho. A confirmação do 
recebimento do trabalho será enviada para o autor principal, devendo o e-mail deste estar 
contemplado no resumo. 
 
Os trabalhos serão avaliados segundo os seguintes critérios:  

• Adequação do título ao trabalho 
• Fundamentação e relevância do estudo 
• Adequação do método aos objetivos propostos 
• Clareza na apresentação dos resultados e sua discussão 
• Cumprimento das normas para elaboração dos resumos 

Atenção: Os trabalhos devem seguir as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas, 
envolvendo animais e seres humanos de seu país (Resolução CNS 196/96). 
 
 
  



	  

NORMAS PARA ENCAMINHAMENTO DO RESUMO 
 
O título deve respeitar o número máximo de 15 palavras 
 
A ordem de inclusão dos nomes dos autores será utilizada para a emissão do certificado. 
 
O nome do apresentador do trabalho deve estar em negrito. 
 
O corpo do texto deverá ter no mínimo 200 e no máximo 500 palavras. 
 
O resumo deve conter: Título, Autores (com filiação institucional e respectivas fontes de 
financiamento), Introdução, Objetivo, Métodos, resultados, Conclusão e de 3 a 5 palavras-chaves. 
 
O resumo não poderá conter referências, gráficos, tabelas ou imagens. 
 
A Comissão Organizadora solicita autorização aos autores para realizar revisão de português e 
adequação às normas, quando necessário. 
 
 

2. APROVAÇÃO 

O resultado da seleção será informado até o final de maio, através do e-mail do autor principal. 
 
Caso o seu trabalho seja aprovado, um dos autores deverá gravar a apresentação do trabalho em 
vídeo, com duração máxima de dez minutos, em ferramenta de gravação de sua preferência. 
 
A seguir, apresentaremos as orientações para gravação da sua apresentação e envio do arquivo 
de vídeo para a comissão organizadora. 
 
 
 
Comissão Científica da ABrELA: 
 
Dra. Adriana Leico Oda Dr. Acary Souza Bulle Oliveira 
Dra. Cristina Salvioni Dr. Marco Orsini 
 
 



	  

ORIENTAÇÕES PARA FORMATAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES, GRAVAÇÃO E ENVIO DOS VÍDEOS 
 
Formatação das apresentações: 

• Slides/power point: Formato widescreen – orientação: paisagem.  
• Template: padronizado com a identidade do evento, disponível para download no anexo. 
• Vídeos:  formato sugerido MP4. Todos os vídeos que serão exibidos durante a apresentação, 

devem ser enviados por e-mail para organização do evento. O arquivo de vídeo deve ser salvo com 
a identificação do seu nome e palestra. 

Gravações individuais: 
• Não utilizar celular 
• O apresentador poderá fazer uso da ferramenta de gravação de sua preferência. 
• Temos utilizado a plataforma zoom 
• Não ultrapassar o tempo previsto para sua fala de até 10 minutos. 
• Enviar via wetransfer para o e-mail: simposio@abrela.org.br 
• Prazo máximo para envio: 23 de maio de 2021 

 

USO DE IMAGENS EM APRESENTAÇÕES – COMUNICADO IMPORTANTE: havendo necessidade de 
uso de imagens de pessoas (pacientes), marcas ou de qualquer outra natureza nas apresentações das 
palestras, certifique-se que há autorização prévia, devidamente assinada concordando com o uso em 
apresentações on-line. 
 
 
IMPORTANTE: para o bom andamento de todas as atividades previstas na programação do XX Simpósio 
Brasileiro de Esclerose Lateral Amiotrófica / Doença do Neurônio Motor, promovido pela ABrELA – 
Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, e para que possamos oferecer uma experiência 
única a todos os convidados e inscritos e fazer com esta segunda edição on-line seja inesquecível, 
contamos com a colaboração de todos, principalmente em relação aos prazos de entrega das gravações. 
 
Havendo dúvidas, entre em contato. 
 
E-mail: simposio@abrela.org.br / Fone (11) 99452-8049 (whats) 
 
 
 
Comissão Científica da ABrELA 
Dra. Adriana Leico Oda Dr. Acary Souza Bulle Oliveira 
Dra. Cristina Salvioni Dr. Marco Orsini 
 


