XXIV JORNADA
PERNAMBUCANA
DE RADIOLOGIA

XXX CURSO DE
DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM DA MAMA

14 a 16 de junho de 2022
JCPM TRADE CENTER - Recife-PE

PÔSTER ELETRÔNICO - NORMAS
PRAZOS:
•
•
•

Submissão dos trabalhos completos (não os resumos) pelo site da
Jornada Pernambucana de Radiologia: até dia 20 de maio de 2022.
Divulgação dos trabalhos selecionados e/ou para correção para o email do responsável pela inscrição: até dia 27 de maio de 2022.
Enviar arquivo corrigido em formato pdf através do site da sociedade:
até dia 03 de junho de 2022.

REGRAS:
1. O (a) autor (a) responsável pela inscrição deverá informar os dados
pessoais para cadastro e contato de todos os autores na submissão do
trabalho (nome completo, CPF, instituição, telefone, e-mail etc).
2. O trabalho deverá ser submetido em formato pdf e deverá conter no
máximo 30 slides.
3. A fonte deverá ser arial, no mínimo tamanho 24 para o texto e tamanho
28 para os títulos. Todos deverão utilizar o template da SRPE que será
disponibilizado no site ou via e-mail.
4. As referências deverão ser no estilo Vancouver. Trabalhos com mais
de seis autores, mencionar até os seis primeiros seguidos da expressão “et
al.”
Não utilizar livros como referências ou sites da internet. Exemplo de
referência de artigo: Errami M, Garner H. A tale of two citations. Nature.
2008;451(7177): 397–399.
5. O autor deverá informar para qual dos três tipos de estudo deseja se
inscrever:
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•

Estudo Original: título todo em letras maiúsculas. Deverá conter os
seguintes tópicos: introdução, objetivos, material e métodos, resultados,
discussão e conclusões. Serão permitidos até 05 autores.

•

Ensaio Pictórico: título todo em letras maiúsculas. Deverá conter:
introdução, objetivos, achados de imagem, discussão e conclusões.
Serão permitidos até 04 autores. As imagens do ensaio não poderão
ser exclusivamente da literatura. Serão permitidas no máximo 3
imagens da literatura com as devidas fontes mencionadas.

•

Relatos de Caso: título todo em letras maiúsculas. Deverá conter:
introdução, relato do caso, discussão e conclusões. Serão permitidos
até 03 autores.

6. O envio do trabalho representa o compromisso definitivo do (s) autor
(es) em apresentar o (s) trabalho (s), se aprovado (s), durante a
Jornada Pernambucana e a publicação do(s) trabalho(s) no site da
SRPE, por tempo indeterminado, não cabendo qualquer pagamento por
direito autoral.
7. Pelo menos dois autores de cada trabalho deverão estar inscritos
na jornada. Todos serão considerados autores (não co-autores).
8. Conflitos de interesse: O autor(a) deverá informar se tem ou teve nos
últimos 12 meses afiliação ou relação financeira relevante com empresas
comerciais que produzem, comercializam, revendem ou distribuem bens ou
produtos de uso médico ou serviços consumidos ou usados em pacientes.
9. A comissão julgadora poderá solicitar correções dos trabalhos
enviados até o prazo acima mencionado. Não serão permitidas
modificações no trabalho após o envio do pdf corrigido para a sociedade.
O não cumprimento dos prazos acima determinados poderá levar a
desclassificação do trabalho, mesmo após sua aprovação.
10. As apresentações serão exclusivamente eletrônicas.
11. A apresentação não deverá conter nenhuma promoção comercial. Além
disso, deverá manter privacidade dos dados do paciente. Nenhum nome,
identificação hospitalar ou qualquer outra informação pessoal pode
aparecer na apresentação.
12. A Comissão Julgadora avaliará os trabalhos e selecionará somente
aqueles que estiverem de acordo com as normas e tenham qualidade
científica.
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13. Todos os trabalhos aprovados receberão certificados de apresentação
através do e-mail do (a) autor (a) que submeteu.
14. Os gastos associados com a submissão e apresentação de um trabalho
são de responsabilidade do(s) autor(es).
Os assuntos omissos serão decididos pela Comissão Julgadora.
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