Instruções e Normas Técnicas para Sessões de Temas Livres
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Os trabalhos serão apresentações de temas livres em Power Point.
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2.1. Para que o trabalho seja apresentado no CBP Online é obrigatória a inscrição no evento de pelo
menos um dos seus autores, que será o apresentador do trabalho.
2.2. Todos os autores deverão estar cientes e "de acordo" com o envio do trabalho para seleção às
Sessões de Temas Livres.
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Os trabalhos serão divididos em dois grupos:
3.1. Pesquisas Originais, Ensaios Clínicos e Revisão Sistemática – POECRS
3.2. Ensino e Prática Clínica – EPC
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Os resumos dos trabalhos devem ter no máximo 2.000 caracteres. (somente texto sem símbolos ou
fórmulas)
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Conteúdo:
5.1. Os trabalhos da categoria Pesquisas Originais, Ensaios Clínicos e Revisão Sistemática (POECRS)
deverão atender às seguintes especificações:
5.1.1. Os resumos dos trabalhos devem ter no máximo 2.000 caracteres e contar com os seguintes
itens obrigatórios:
- Objetivo
- Método
- Resultados
- Conclusões
5.1.2. Não serão aceitos trabalhos em cujos resumos não constem os resultados e conclusões. Frases
como: os resultados serão apresentados no futuro; a pesquisa será feita adiante; serão avaliados os
dados etc. Será motivo de reprovação dos trabalhos pela comissão.
5.1.3. Os trabalhos de revisão bibliográfica sobre quaisquer assuntos deverão obedecer à metodologia
de revisão sistemática.
5.1.4. Os resumos deverão ser apresentados em Português.
5.2. Os trabalhos da categoria Ensino e Prática Clínica deverão atender às seguintes especificações:

5.2.1. Nos casos em que não se aplica falar em método e resultados, os pôsteres deverão conter os
seguintes itens obrigatórios:
Objetivo:
Apresentação:
5.2.2. Quando os trabalhos tratarem de relato de casos, a formatação deve ser:
Relato de Caso:
Conclusão:
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ÁREAS TEMÁTICAS*
Tema Oficial do Congresso
Assistência
Clínica
Comorbidade
Dependências
Diagnóstico e Classificação
Emergência
Ensino
Epidemiologia
Espiritualidade
Ética
Forense
Genética
História
Infância e Adolescência
Informática
Interconsulta
Intervenções Psicosociais
Medicina do Sono
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O prazo limite para inscrição de Temas Livres é 12 de dezembro de 2021.
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Medicina do Trabalho
Neurociências
Neuroimagem
Neuromodulação
Patologia Dual
Pesquisa
Política de Saúde
Prevenção
Psicanálise
Psicofarmacologia
Psicogeriatria
Psicoimunologia
Psicopatologia
Psicoterapia
Sexualidade
Social e Comunitária
Suicídio
Transcultural
Violência
Outros Não Listados

Apresentador: poderá apresentar até o máximo de 1(um) trabalho.
Autores por trabalho: o limite de autores em um trabalho é de 07 (1 autor/apresentador + 6
autores);
Participações: um autor poderá constar em até 3 trabalhos no máximo.

Avaliação dos Trabalhos
O aceite ou não do trabalho pela Comissão de Avaliação de Temas Livres será comunicado por meio de
uma listagem publicada em nosso site www.abp.org.br (Trabalhos aprovados para as Sessões de
Temas Livres);

As decisões das Comissões são irrevogáveis e não cabem recursos quanto a recusa dos trabalhos
submetidos.
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Alteração nos trabalhos
 Alteração de apresentador, inclusão ou retirada de Co-autores, retificação no título ou resumo,
Data/horário de apresentação;
 Solicitações de alterações/correções serão consideradas até o dia 11 de Fevereiro de 2022;
 Não serão permitidas alterações/correções nos trabalhos após o evento.
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Inscrição dos Trabalhos
12.1. Todos os trabalhos deverão ser encaminhados para o e-mail
cientifico.congresso@abp.org.br
12.2. Conforme programação do evento, as Sessões de Temas Livres acontecerão nos dias 25 e 26 de
março de 2022.
12.3. Verifique abaixo as informações necessárias para a inscrição do seu trabalho na Sessão de
Temas Livres do II CBP Online:
Título do Trabalho:
Dados do apresentador:
Nome completo:
Nome Profissional:
Nome reduzido para índice remissivo: (Pereira,J.S.)
CPF:
Instituição a que pertence:
Endereço para correspondência:
Bairro:
Cidade:
/ UF:
Cep:
E-mail:
Dados de Cada Co-autor:
Nome:
Nome reduzido para índice remissivo: (Pereira,J.S.)
Instituição:
Cidade:
Estado
Informe a Categoria:
Pesquisas Originais, Ensaios Clínicos e Revisão Sistemática – POECRS
OU
Ensino e Prática Clínica – EPC
Informe a Área Temática:
Listagem acima* (Item 6)
Envio do Resumo em anexo.
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Nas Sessões de Temas Livres
14.1. Os trabalhos com maior nota na escala de 0 (zero) a 10 (dez) serão incluídos na Programação
Científica para serem apresentados de forma oral nas Sessões de Temas Livres;
14.2. O Coordenador e integrantes da Comissão de Avaliação estarão presentes nas Sessões de Temas
Livres.
14.3. Serão selecionados os 8 trabalhos de cada categoria, com maior nota. No caso de desistência os
remanescentes serão convidados conforme ordem de classificação.
14.4. Haverá um treinamento antes da data do evento para conhecer a plataforma online e testar o
compartilhamento de tela.

