
Temas Livres - Regulamento

O Simpósio Mulheres do Coração é um importante veículo para divulgação da produção científica nacional na área
cardiovascular e que evidencia a participação, cada vez maior, das mulheres na Pesquisa Brasileira. Trata-se de uma
grande oportunidade de mostrar à comunidade científica cardiológica o que tem sido produzido na área e discutir
esses achados com outras especialistas.

Regras: Apenas para trabalhos cuja primeira autora seja do sexo feminino e que esteja cursando a graduação
(Iniciação Científica) ou possua menos de 10 anos de formada (Jovem Pesquisadora).



Passos:
1- Submissão: 15/06 - 27/06
2- Análise dos trabalhos pela Comissão: 29/06 - 07/07
3- Divulgação: 12/07
4- Confirmação de participação das autoras dos trabalhos aprovados: 14/07
5- Treinamento para apresentação ao vivo: 15/07

Submissão
O preenchimento e envio serão feitos exclusivamente por meio eletrônico:

Modalidade Jovem Pesquisadora
Modalidade Iniciação Científica

http://tl.cardiol.br/temaslivres/eventos.asp?c=352
http://tl.cardiol.br/temaslivres/eventos.asp?c=351


ETAPA 1

Modalidade:
Haverá 2 opções para submissão:

Jovem Pesquisadora: destinada a todas as pesquisadoras médicas ou não médicas com até dez anos de formada.
Iniciação Científica: destinada a todas as alunas de graduação.

Cadastro:
Caso não seja associado SBC ou não tenha cadastro, realize o cadastro completo com o nome, e-mail, CPF, telefone, 
data de nascimento e outros. Toda a comunicação será realizada através do e-mail e telefones cadastrados.

Atenção: Informamos que os trabalhos não poderão ser enviados para mais de uma modalidade. Caso isso ocorra, 
implicará na desclassificação do mesmo em todas as modalidades inseridas.

http://tl.cardiol.br/temaslivres/eventos.asp?c=352
http://tl.cardiol.br/temaslivres/eventos.asp?c=351


ETAPA 2

Título: Inclusão do título do seu trabalho com até 200 caracteres

Tipo do Trabalho: Não serão aceitos Casos Clínicos e Achados Científicos. Na opção "Relato de Caso", a autora 
deverá selecionar "Não".

Forma de apresentação: As escolhidas em cada modalidade apresentarão no dia 17/07/21, virtualmente, no 
Simpósio Mulheres do Coração #3.

Categorias: Selecione a categoria que melhor se identifica ao conteúdo do trabalho:
CARDIOLOGIA
CIÊNCIA BÁSICA
COVID-19
ENFERMAGEM

PSICOLOGIA
NUTRIÇÃO
BIOMEDICINA
EDUCAÇÃO FÍSICA



Atenção:

Resumo: Neste espaço deve ser incluído o resumo do seu trabalho. Mais detalhes na Etapa 4.

Patente: Caso o seu trabalho possua uma patente, insira a informação no resumo.

Instituições: Inscrever até 03 instituições participantes do trabalho.

Autores: O número máximo de autores permitido será de até 12 (doze).

Observação: É importante o preenchimento dos dados para correspondência (e-mail e celular), pois todas as 
comunicações com a autora serão realizadas por este meio.



ETAPA 3

Para a inclusão do conteúdo, seguir atentamente as regras aqui descritas, o descumprimento pode levar à 
desclassificação:

ESTRUTURA RECOMENDADA PARA NÃO RELATOS DE CASO: introdução e/ou fundamentos, objetivo(s), métodos, 
resultados e conclusões.

Bibliografia recomendada com dicas para a realização dos resumos:
clique aqui - opção 1
clique aqui - opção 2

O sistema disponibiliza 1.000 a 2.400 caracteres incluindo neste espaço o texto do resumo e o upload de tabela ou 
figura em formato JPEG que deve ser anexada à parte.

http://publicacoes.cardiol.br/portal/portal-publicacoes/portugues/video/como-elaborar-e-submeter-um-artigo-cientifico.html
http://publicacoes.cardiol.br/portal/portal-publicacoes/portugues/video/dicas-para-uma-publicacao-de-sucesso.html


É possível realizar o processo de cópia de outro programa (geralmente WORD), inserindo diretamente nos espaços 
destinados ao Tema Livre e figuras/tabelas, na página eletrônica específica. Os ajustes serão automáticos. Todo 
conteúdo que exceder o limite estabelecido será desconsiderado pelo sistema. Siga as instruções disponíveis no 
local dedicado a esta ação.

Por ser uma avaliação cega, os nomes dos autores, instituição(ões), referências bibliográficas e nomes comerciais de 
drogas não deverão ser mencionados no corpo do texto.

Serão aceitas até 05 (cinco) abreviaturas diferentes em cada tema, destacadas entre parênteses, após a palavra 
completa.

Os resultados devem ser expostos do modo mais claro possível e as conclusões devem ser baseadas nos dados 
apresentados. Trabalhos não originais (como revisões da literatura não sistemáticas) e trabalhos com resultados e 
conclusões como “os resultados serão apresentados e discutidos...” não serão aceitos para apresentação;



Solicitamos evitar usar fotos de pacientes e não ter nenhuma identificação dos mesmos. Todas as pesquisas 
envolvendo seres humanos devem estar de acordo com a Resolução nº 466/2012.

Obrigatoriamente a primeira autora tem que ser do sexo feminino.

ETAPA 4

Os textos inseridos são salvos após clicar na opção "Salvar". É necessário salvar como "incompleto", caso precise 
realizar alguma alteração até o prazo final de submissão. Após salvar como "completo", não será mais possível 
realizar alterações no trabalho. Apenas com o salvamento completo do trabalho este será enviado para análise.

Atenção:
Verifique se realizou todas as etapas e se as informações estão completas antes de finalizar o processo de 
submissão.



Favor analisar atentamente as informações, títulos e nomes de autores e coautores antes do envio. Não será 
possível a modificação posterior, sendo estes os nomes que serão descritos no certificado.

Os Temas Livres que não forem enviados e/ou estiverem em modo incompleto não serão submetidos ao 
julgamento.

Através do e-mail cadastrado no sistema de submissão, será enviado um protocolo para cada trabalho submetido e 
um resumo do cadastro individual com os dados do primeiro autor, além dos nomes e instituições dos coautores.

Trabalhos duplicados ou incompletos devido à desatenção ou uso indevido do sistema eletrônico, bem como 
pesquisas já apresentadas em outros eventos, poderão ser desclassificados.



Avaliação dos Trabalhos

PRIMEIRA FASE
Cada trabalho será avaliado por 03 julgadores distintos, de maneira cega. A menor das três notas será
desconsiderada. A avaliação será baseada na média aritmética das duas notas restantes.

A comissão se reserva ao direito de não informar a nota aos autores.

SEGUNDA FASE
Os trabalhos que obtiverem a maior média aritmética neste processo de seleção inicial serão encaminhados para
um novo grupo de julgadores, que também dará suas notas.
Tirando-se a média das duas avaliações, os 05 trabalhos com notas mais elevadas, em cada modalidade, serão
convidados para a APRESENTAÇÃO ORAL.



Apresentação

A autora principal deve ser a apresentadora do trabalho.

APRESENTAÇÃO ORAL:
Serão destinados 05 minutos para a apresentação contendo no máximo 5 slides. Após cada apresentação, as 
julgadoras realizarão perguntas.
A apresentação ocorre via plataforma zoom meeting com obrigatoriedade de teste de conexão prévio (pelo menos 
com 1 dia de antecedência). 

APRESENTAÇÃO E-PÔSTER:
As autoras dos demais trabalhos aprovados poderão, se desejarem, divulgar o tema livre no formato e-pôster no 
site do evento. Um e-mail será enviado posteriormente com os detalhes para elaboração e envio do e-pôster.



Observação:
Todos os trabalhos acima aprovados serão publicados em Suplemento da Revista Arquivos Brasileiro de Cardiologia, 
em Setembro.
Site para acesso: http://publicacoes.cardiol.br/portal/portal-publicacoes/portugues/

Prêmio

Será escolhido 01 trabalho de cada modalidade daqueles apresentados e julgados durante o evento:
As ganhadoras receberão o prêmio simbolicamente na cerimônia de encerramento.
• Possibilidade de ter a gravação de seu trabalho no SBC 2021
• Livro SBC 3ª edição
• Inscrição em 01 curso da Universidade do Coração, conforme disponibilidade e perfil do candidato

http://publicacoes.cardiol.br/portal/portal-publicacoes/portugues/


Abstracts - Regulation

The Women of the Heart Symposium is an important vehicle for the dissemination of national scientific production
in the cardiovascular area and which highlights the increasing participation of women in the Brazilian Research. This
is a great opportunity to show the cardiologic scientific community what has been produced in the area and discuss
these findings with other experts.

Rules: Only for abstracts whose first author is female and who is attending a graduation course (Scientific Initiation)
or has less than 10 years from her graduation degree (Young Researcher).



Steps: 
1- Submission: June 15 - June 27
2- Abstract analysis by the Commission: June 29 – July 7 
3- Disclosure: July 12 
4- Confirmation from authors of approved abstracts: July 14
5- Training for live presentation: July 15

Submission
The completion and submission will be electronically, exclusively:

Young Researcher Modality
Scientific Initiation Modality

http://tl.cardiol.br/temaslivres/eventos.asp?c=352
http://tl.cardiol.br/temaslivres/eventos.asp?c=351


STEP 1

Modality: 
There will be 2 options for submission: 

Young Researcher: aimed for all medical or non-medical researchers with up to ten years from the graduation degree.   
Scientific Initiation: aimed for all undergraduate students.

Registration: If you are not an SBC member or do not have a registration, complete the registration form with your
name, email, ITIN (CPF), telephone number, date of birth and others. All communication will be carried out through the
registered email and telephone numbers.

Attention: We inform you that the abstracts cannot be sent to more than one modality. If this occurs, it will result in
disqualification in all modalities.

http://tl.cardiol.br/temaslivres/eventos.asp?c=352
http://tl.cardiol.br/temaslivres/eventos.asp?c=351


STEP 2

Title: Inclusion of the title of your abstract with up to 200 characters

Type of Paper: Clinical Cases and Scientific Findings will not be accepted. In the option “Relato de Caso (Case
report)”, the author must select "No".

Form of presentation: Those who are chosen in each modality will present on July 17th, 2021, virtually, at the
Women of the Heart Symposium #3.

Categories: Select the category that best identifies the content of the paper:
CARDIOLOGY
BASIC SCIENCE
COVID-19
NURSING

PSYCHOLOGY 
NUTRITION
BIOMEDICINE
PHYSICAL EDUCATION



Attention:

Summary: In this space you should include a summary of your abstract. More details in Step 4.

Patent: If your abstract has a patent, enter the information in the summary.

Institutions: Register up to 03 institutions participating in the abstract.

Authors: The maximum number of authors allowed will be up to 12 (twelve).

Note: It is important to fill in the data for correspondence (email and mobile), as all communications with the
author will be carried out through these.



STEP 3 

For the content inclusion, you should follow the rules carefully described herein, non-compliance may lead to
disqualification:

RECOMMENDED STRUCTURE FOR NON-CASE REPORTS: introduction and/or foundations, objective(s), methods,
results and conclusions.

Recommended bibliography with tips for making summaries:
click here - option 1
click here - option 2

The system provides 1,000 to 2,400 characters including in this space the summary text and the upload of table or
figure in JPEG format that should be attached to the part.

http://publicacoes.cardiol.br/portal/portal-publicacoes/portugues/video/como-elaborar-e-submeter-um-artigo-cientifico.html
http://publicacoes.cardiol.br/portal/portal-publicacoes/portugues/video/dicas-para-uma-publicacao-de-sucesso.html


You can perform the process of copying from another program (usually WORD), by inserting directly into the spaces
destined to the Abstracts and figures/tables, on the specific website. The settings will be automatic. All content that
exceeds the established limit will be disregarded by the system. Follow the instructions available on the site dedicated
to this action.

As this is a blind evaluation, the names of the authors, institution(s), bibliographical references and drug trade names
should not be mentioned in the body of the text.

Up to 05 (five) different abbreviations will be accepted in each theme, in parentheses, after the complete word.

The results should be presented as clearly as possible and the conclusions should be based on the data presented.
Non-original abstracts (such as non-systematic literature reviews) and abstracts with results and conclusions such as
"the results will be presented and discussed..." will not be accepted for presentation;



We ask you to avoid using photos of patients and not to have any identification of them. All research involving
human beings must comply with Resolution No. 466/2012.

The first author necessarily must be female.

STEP 4

The inserted texts are saved after clicking on the "Save" option. It is necessary to save as "incomplete" if you need
to make any changes by the submission deadline. After saving as "complete," you will no longer be able to make
changes to the abstract submitted. Only completely saved abstracts will be analyzed by the Committee.

Please note:
Check that you have accomplished all the steps and if all information is complete before finishing the submission
process.



Please review carefully the information, titles and names of authors and co-authors before sending them.
Modifications will not be possible after submission, and these are the names that will be described in the
certificate.

The abstracts that are not submitted and/or are on incomplete mode will not be submitted for judging.

Through the email registered in the submission system, a protocol will be sent for each paper submitted, including a
summary of the individual registration with the data of the first author, names and institutions of the co-authors.

Duplicate or incomplete abstracts due to inattention or improper use of the electronic system, as well as research
already presented at other events, may be disqualified.



Abstract Evaluation

FIRST STEP
Each abstract will be evaluated by 03 different judges, blindly. The smallest of the three grades will be disregarded.
The assessment will be based on the arithmetic average of the two remaining grades.

The committee reserves the right not to report the grades to the authors.

SECOND STEP
The abstracts that obtain the highest arithmetic average in this initial selection process will be forwarded to a new
group of judges, who will also give their grades.
Considering the average out of the two evaluations, the 05 abstracts with the highest grades, in each modality, will
be invited for ORAL PRESENTATION.



Presentation

The main author should be the presenter of the abstract.

ORAL PRESENTATION:
Five minutes will be allocated for the presentation, containing a maximum of 5 slides. After each presentation, the
judges will ask questions.
The presentation will be on Zoom Meeting platform with mandatory prior connection testing (at least 1 day in
advance).

E-POSTER PRESENTATION:
The authors of approved abstracts may publish the abstract summary in e-poster format on the event's website, if
they wish. An email will be sent later with instructions for preparing and sending the e-poster.



Note:
All the abstracts approved above will be published in Supplement of the Arquivos Brasileiro de Cardiologia journal,
in September.
Site: http://publicacoes.cardiol.br/portal/portal-publicacoes/portugues/

Award

One abstract of each modality will be chosen from those presented and judged during the event.
The winners will receive the award symbolically at the closing ceremony:
• Possibility of having your recorded abstract presentation shown in the SBC 2021 Congress.
• The 3rd edition of the SBC book
• Registration in one course at Universidade do Coração, according to availability and candidate profile

http://publicacoes.cardiol.br/portal/portal-publicacoes/portugues/

