
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE PÔSTER

I Congresso Brasileiro de Doença Inflamatória Intestinal

Workshop  GEDIIB

- O pôster ou painel objetiva, de forma clara e sucinta, a apresentação de um 

caso clínico ou série de casos ou de uma nova metodologia ou ensaio de 

pesquisa, relacionado a área de doenças inflamatórias intestinais; 

- Ao realizar a submissão, o autor devera escolher entre 1 a 3 palavras chaves 

das 14 listadas abaixo que possam definir a área contemplada pelo seu 

trabalho, o que poderá facilitar a comissão na escolha dos membros titulares 

do GEDIIB que avaliarão de forma mais adequada o seu pôster:

1) Clinica (aspectos clinicos, cirúrgicos, diagnostico, diagnostico diferencial) 

2) Ciencia Básica ( modelo experimental , fisiopatologia ) 

3) Biomarcadores

4) Endoscopia

5) Epidemiologia

6) Genética 

7) Imagem

8) Microbiologia

9) Pediatria

10) Patologia

11) Qualidade de vida, aspectos socio-econômicos e psicológicos 

12) Cirurgia

13) Enfermagem

14) Nutrição



- O pôster aceito será exposto eletronicamente em painéis instalados durante o

I Congresso de Doença Inflamatória Intestinal  do GEDIIB a ser realizado entre 

os dias 13 a 15 de abril de 2018, no Hotel Royal Palm Plaza Resort, em 

Campinas – São Paulo;

- Todos os pôsteres serão publicados em uma edição da Revista International 

Journal of Inflammatory Bowel Disease. 

 

- Os autores dos 3 (três) melhores pôsteres terão direito à inscrição gratuita 

para o II Congresso de Doença Inflamatória Intestinal, que será realizado em 

Campinas,  São Paulo - SP.

- A Presidência do GEDIIB nomeará uma comissão composta de 3 (três) 

membros titulares do GEDIIB para a escolha dos 03 (três) melhores pôsteres.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA A SUBMISSÃO DE PÔSTERS:

- Todos os pôsteres deverão ser submetidos eletronicamente e em formato de 

PDF através do link________________________________________;

- Período de submissão:  _____a______de_____ 2018;

- A submissão de um pôster para o I Congresso Brasileiro de Doenca 

Inflamatória Intestinal -2018 implica que o(s) autor(es) aceita(m) todas as 

condições descritas nas normas de submissão deste edital e que o(s) 

mesmo(s) concorda(m) com a publicação do pôster(es) na revista  International

Journal of Inflammatory Bowel Disease; 

- Cada pôster pode ter autoria/coautoria de até 6 (seis) profissionais, sendo que

pelo menos um dos autores/coautores deverá estar inscrito no I  Congresso

Brasileiro  de  doenças  inflamatórias  intestinais  até  a  data  do  último  dia  de

submissão dos pôsteres; caso contrário, o pôster não será incluído na análise

para possível apresentação eletrônica durante o evento;

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjs04e7q5fYAhVPBZEKHR-yA3cYABAHGgJjZQ&ohost=www.google.com.br&cid=CAASE-RorLHu-xAaNAHCcfpek791vHk&sig=AOD64_2GIj2CVYswD04kCPGNUij0wVooIw&q=&ved=0ahUKEwjT9IG7q5fYAhVBhZAKHeIEDXUQ0QwIMA&adurl=


- Após avaliação dos trabalhos pela Comissão Avaliadora, o autor 

correspondente será informado por e-mail do aceite do trabalho até o dia 

__/__/2018; 

- Serão emitidos certificados somente dos trabalhos efetivamente expostos no 

evento;

- Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Comissão 

Organizadora.

COMO ELABORAR O PÔSTER:

- Tipo de fonte, tamanho de letra e margens: Arial, tamanho mínimo 16 para o 

título, 12 para conteúdos gerais e 10 para referências; margens 2,5 cm (direita 

e esquerda);

- O uso de itálico é destinado somente para indicar termos em outros idiomas;

- Cada pôster deve ter um número máximo de 400 palavras (sem contar as 

referências bibliográficas), podendo conter ainda uma tabela e até duas figuras;

- As figuras devem ser designadas no texto por seu nome específico, 

travessão, título e respectivo número (exemplo: Figura 1- Lesões eritemato-

descamativas compatíveis com psoríase);

- A Tabela deve conter um título com a letra inicial maiúscula e as demais 

minúsculas;

- O pôster deve ser estruturado contemplando os seguintes subtítulos (quando 

aplicáveis):

 a) Título, e subtítulo (se houver) separado por dois pontos. Sugere-se que o 

Título seja apresentado em maiúscula, negrito e centralizado;



 b) Nome (s) do(s) autor(es). Sublinhar o nome do autor principal;

c) Afiliação institucional (instituição de origem onde foi desenvolvido o trabalho, 

cidade e estado);

 

d) Introdução, Objetivo, Relato do (s) caso(s) ou apresentação da metodologia 

ou do ensaio (se for o caso), Discussão, Conclusão e Referências bibliográficas

(no máximo três);

d) As Referências bibliográficas devem obedecer ao estilo Vancouver;

Dra. Cyrla Zaltman 

Presidente do GEDIIB
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