Sessão Especial: "Sífilis Não"
Edital para chamada de trabalhos na Sessão Especial "Sífilis Não"
no XIII Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de DST, IX
Congresso Brasileiro de AIDS e IV Congresso Latino Americano de
IST/HIV/Aids, que acontecerá virtualmente de 20 a 22/06/2021
==============

Data limite para envio de trabalhos: 30 de maio de 2021.
A inscrição deverá ser efetuada obrigatoriamente por um autor já inscrito no Congresso.
O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito após o aceite do trabalho (atenção
às datas de vencimento dos descontos). O número de coautores é limitado a 10. Não há
limite de trabalhos de um mesmo autor.
A Comissão Científica é soberana no direito de selecionar, avaliar, aceitar ou recusar
trabalhos para apresentação. O envio do artigo completo representa o compromisso
definitivo do(s) autor(es) em apresentar o trabalho, se aceito, durante o Congresso.
A divulgação dos trabalhos aprovados será publicada no site do Congresso. O autor
responsável pelo envio receberá um aviso para consultar os trabalhos aprovados,
através do e-mail cadastrado. O Certificado de Apresentação do trabalho será
disponibilizado no site do Congresso ao final do evento.

INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DOS ARTIGOS COMPLETOS
Para efetuar a inscrição de trabalhos (inéditos, originais de pesquisa ou de revisão) é
necessário informar o e-mail e a respectiva senha de acesso do autor responsável pela
submissão, definidos durante o preenchimento da ficha de inscrição no site do
congresso. Somente serão aceitos trabalhos completos para essa seção e que forem
enviados pelo site oficial.
● São requeridas as informações correspondentes ao nome completo dos autores
e da instituição de afiliação, participação de cada autor no trabalho,
financiamento e ORCID de cada autor. Essas informações não devem constar no
Título nem no texto do artigo, somente nos campos a elas destinados.
● Texto do artigo (em português, espanhol ou inglês): no mínimo 6 páginas,
redigido seguindo as normas da ABNT. Todo o manuscrito deve ser estruturado
com: Introdução, Objetivo, Métodos, Resultados, Discussão e Conclusão.
Importante: Escrever na primeira linha do texto em cor azul: Edital Especial
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● Declaração de Conflito de Interesses: o arquivo com a declaração deve ser
enviado em formato PDF no momento de submissão do trabalho. Deve constar o
nome de todos os autores e assinado pelo autor principal.
Modelo opcional para download: clique aqui.
● No final, Palavras-chave, pelo menos três e não mais que cinco. Base de dados
dos Descritores - consulta de palavras-chave. DeCS (http://decs.bvs.br/).
● Não será possível realizar alterações no conteúdo do trabalho após a conclusão
do processo de envio, salvo aquelas que visem atender o processo de revisão
do trabalho.
● Uma vez aprovado para apresentação, a partir das informações presentes no
artigo, a apresentação dos trabalhos será ONLINE na forma de PÔSTER
ELETRÔNICO (e-Poster), não devendo ser impressos e devem obedecer ao
"template" oficial. na integralidade as normas estabelecidas.
EIXOS TEMÁTICOS
●
●
●
●
●
●
●

Vigilância
Governança
Cuidado integral (Atenção à Saúde)
Comunicação
Educação
Inovação
Tecnologia

O responsável deverá optar por até três dos eixos temáticos listados acima, cabendo à
Comissão de Temas Livres a classificação no programa do evento.

INSTRUÇÕES PARA ESTRUTURAÇÃO DOS E-POSTERES:
● O e-Poster será exposto na plataforma do evento (Sessão de Posters).
● Deverá ser desenvolvido em PowerPoint ou software equivalente e salvo em
formato PDF.
● Deve conter somente uma página (tipo slide).
● Deverá estar dimensionado para apresentação no formato 16:9, em modo
retrato. Atenção deve ser dada a manutenção de margens laterais, superior e
inferior (evitar cortes de conteúdo ao ser enquadrado)
● Deve ser confeccionado com fonte Arial, Calibri ou Cambria, sendo os tamanhos
mínimos: 18 para o título, 12 para conteúdos gerais e 10 para referências. Usar
cores de fontes e de fundo que permitam bom contraste e boa visualização.
● Deve conter Título, Autores, Filiação dos Autores, Resumo, Introdução,
Objetivos, Metodologia, Resultados e Conclusões. O Título do e-Poster deve ser
idêntico ao do artigo e o conteúdo deve estar de acordo com o que foi enviado
no resumo.
● O tamanho máximo do arquivo enviado deverá ser de até 3 megabytes.
CERTIFICADO
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Os certificados dos trabalhos apresentados estarão disponíveis no site do congresso
até sete dias após o evento. Será emitido um certificado por artigo, seguindo a ordem
de cadastro dos autores. Também haverá certificado adicional e premiação para os
melhores trabalhos de cada eixo.
PUBLICAÇÃO
Uma Comissão específica de revisores por pares selecionará até 20 artigos para
eventual publicação no periódico científico aberto na internet: DST - Jornal Brasileiro de
DST, em seção especial sobre Sífilis, v33; 2021.
A seleção pela Comissão específica não substituirá a essencial e obrigatória submissão
e processo de revisão por pares da revista.
Importante: Todos os trabalhos submetidos devem ser inéditos e com obrigação de
concordarem e seguirem com todas as normas do periódico (http://www.bjstd.org/).
PREMIAÇÃO
Será selecionado um trabalho por eixo temático que receberá MENÇÃO DE MELHOR
TRABALHO NA TEMÁTICA ESPECÍFICA. Será conferido certificado específico
referente à premiação a ser enviado ao autor principal de cada artigo com a indicação
de toda a autoria.
O "template" do artigo completo deve seguir o mesmo do periódico científico e que se
encontra em http://www.bjstd.org/ .
Além do artigo completo, os autores devem encaminhar separadamente resumo
no mesmo formato do evento.
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