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CRITÉRIOS PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS 
PRAZO PARA SUBMISSÃO: 15/05/2022 A 01/07/2022 

• A submissão de trabalho deverá ser realizada através do 

link: https://forms.gle/VrafYiEygo5vKTgW8  

1.    Seleção dos resumos 

Todos os resumos submetidos serão avaliados pela comissão científica. Os candidatos 
selecionados serão convidados a apresentar seus trabalhos em formato de pôster durante a 
sessão de pôsteres. Os três melhores resumos, de acordo com os critérios de seleção (item 2), 
serão indicados para a apresentação na modalidade oral. Os resumos submetidos ao simpósio 
deverão ser fundamentados no tema do simpósio (oncologia translacional). 

2.    Critérios de seleção dos resumos 

a) Originalidade científica, qualidade e relevância temática do trabalho ao tema do evento; 

b) Resumo conciso, clareza na apresentação das ideias e com conclusões pertinentes. 

3.    Instruções para o envio de resumos 

Os resumos devem ser apresentados em inglês, letra no estilo Times New Roman, 
tamanho 12, espaçamento 1,5 e alinhamento Justificado. O resumo deve incluir o Título, 
nome(s) e afiliação(ões) dos autores e deve ser estruturado, sendo dividido da seguinte 
forma: Introdução, Objetivos, Materiais e Métodos, Resultados, Conclusões e palavras 
chave (mínimo de 3 e máximo de 5 palavras). O resumo deve ter no máximo 250 palavras 
(sem contar o título, nomes e afiliações). Pelo menos um autor do trabalho deve estar 
inscrito no evento como participante e deve ser o apresentador do trabalho. As inscrições 
para o evento estarão disponíveis em nosso site: www.harena.com.br  no dia 01 de julho de 
2022. 

4.    Instruções para a confecção de pôsteres 

O pôster deverá confeccionado e apresentado em inglês. O espaço destinado ao pôster será de 
2 metros de altura por 1 metro de largura (na orientação retrato). Você pode preencher esse 
espaço como desejar, entretanto o tamanho recomendado para o seu cartaz é de 90 cm de 
largura e 120 cm de altura, na orientação retrato. Os pôsteres devem ser fixados antes do início 
da programação do dia da apresentação. 

5.    Instruções para as apresentações orais 
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A apresentação oral deverá ser em inglês com duração máxima de 10 minutos seguido de 
arguição por banca examinadora. Serão penalizadas as apresentações que não respeitarem o 
tempo estipulado. As apresentações devem ser entregues ao suporte de media desk antes do 
início da programação do dia da apresentação. 

6.    Premiação Modalidade: apresentação oral 

Para ser elegível para o prêmio, OBRIGATORIAMENTE o primeiro autor deverá ser o 
apresentador do trabalho. O primeiro colocado será premiado como melhor trabalho na 
modalidade apresentação oral e o segundo lugar receberá uma menção honrosa na mesma 
modalidade. Modalidade: Pôster 

Para ser elegível para o prêmio, OBRIGATORIAMENTE o apresentador deverá ser autor/co-
autor do trabalho. O primeiro colocado será premiado como melhor trabalho na modalidade 
pôster e o segundo lugar receberá uma menção honrosa na mesma modalidade. 

7.    Prazos 

Submissão dos Trabalhos Científicos: 15/05/2022 a 01/07/2022 

Divulgação Resultados: 11/07/2022 à 15/07/2022 

Inscrições: 01/07/2022 à 21/08/2022  

 


