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REGULAMENTO PARASUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA XXIII JORNADA PARANAENSE DE 
CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – APARCIH 

1. ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 Prazo final para submissão de trabalhos: 05 de setembro de 2018. 

 Os resumos devem ser enviados, exclusivamente, no e-mail: resumos@aparcih.org.br. O conteúdo do 

resumo e sua avaliação são confidenciais. 

 Serão aceitos trabalhos finalizados e com resultados obtidos até a data limite de submissão, bem como: 

Casos Clínicos, Relato de Caso, Relato de Experiência. 

 Somente serão aceitos textos em português. 

 Em caso de erro no conteúdo submetido, não será aceito o reenvio de trabalhos.  

 

2. NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

 Para iniciar o processo de submissão do resumo para avaliação, não é necessário inscrição prévia. No 

entanto, para efetivar a inscrição do resumo, o autor deverá realizar a sua inscrição no evento até o dia 

15 de setembro de 2018. 

 O limite de submissão de trabalhos por autor será de 5 trabalhos; 

 O limite de autores por trabalho será de 12 autores; 

 O limite de Trabalhos apresentados por autor: 5 trabalhos. 

 

3. AVALIAÇÃO 

 

 Todos os trabalhos serão avaliados pela Comissão de Avaliação de Trabalhos da XXIII Jornada 

Paranaense de Controle de Infecção Hospitalar; 

 Os trabalhos serão avaliados quanto à: originalidade, aplicabilidade, escrita clara e objetiva, coerência e 

relevância do tema. 

 A lista com os trabalhos aprovados para exposição na Jornada estará disponível no site da APARCIH no 

dia 20 de setembro de 2018. 

 Entre os trabalhos aprovados para exposição, serão selecionados três trabalhos para apresentação 

comentada no dia do evento, concorrendo a premiação.  

 Os demais trabalhos aceitos, ficarão em exposição, sem avaliação da comissão no dia do evento. 
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4. APRESENTAÇÃO 

 

Regras para Confecção do Pôster: 

 O banner deverá conter 90 cm de largura x 120 cm de altura, ficando sob responsabilidade do autor a 

fixação e retirada do mesmo nos suportes disponíveis no evento. 

 A confecção deverá permitir fácil leitura a uma distância de dois metros. 

 O banner deve ser confeccionado em lona de vinil ou em outro material que seja possível PENDURAR nos 

suportes de banners. 

 Não serão permitidas exposições de trabalhos em papel. 

 

Regras para apresentação do Pôster Comentado: 

 Os trabalhos que forem selecionados para categoria “Pôster Comentado”, deverão apresentar seu Pôster 

nos intervalos, conforme a programação que será divulgada. 

 Tempo de apresentação: 8 minutos por trabalho, sendo: 6 minutos para apresentação e 2 minutos para 

discussão. 

 

5.EIXO TEMÁTICO 

 

O responsável pela submissão do resumo deverá optar por um dos eixos temáticos citados abaixo, 

cabendo à Comissão de Avaliação de Trabalhos, reclassificar, se julgar pertinente. 

 Práticas em Prevenção de IRAS 

 Sepse 

 Precauções e Isolamento  

 AntimicrobialStewardship 

 Limpeza e Desinfecção de Ambiente 

 Cateter Central 

 Higiene de Mãos 

 Miscelânia 
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6. INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DO RESUMO 

 

Para enviar seu trabalho pedimos atenção para as seguintes instruções: 

1) A submissão de trabalhos deverá ser feita pelo email resumos@aparcih.org.br 

2) No “ ASSUNTO do email” deverá ser colocado o Título do Resumo 

3) As informações relacionadas à identificação dos autores e instituições a que pertencem, 

bem como email de contato deverão ser registradas no CORPO DO EMAIL, como descrito 

abaixo: 

 Nome do autor principal: 

 Instituição do autor principal: 

 Email pra contato: 

 Nome dos demais autores (nome completo, separado por vírgula) 

 Eixo temático: citar o eixo temático em que se enquadra o trabalho: 

 Práticas em Prevenção de IRAS 

 Sepse 

 Precauções e Isolamento  

 AntimicrobialStewardship 

 Limpeza e Desinfecção de Ambiente 

 Cateter Central 

 Higiene de Mãos 

 Miscelânia 

 

4) O RESUMO contendo o título deverá ser enviado como ANEXO em formato .doc ou .docx 

5) As regras para a elaboração do resumo estão descritas abaixo. 

 

Título 

 Até 150 Caracteres (Não utilizar caixa alta) 

 Fonte Arial 10. 

 No título e texto não devem conter informações que identifiquem a instituição ou os autores. 

 

 

 

Texto do resumo 

 Fonte Arial 10. 

 Até 3.500 Caracteres, incluindo espaços. 

 Espaço simples entre linhas. 
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 Alinhamento justificado, redigido em parágrafo único. 

 O resumo deve ser estruturado e formatado em Negrito nas sessões: Introdução, Objetivos, 

Método, Resultados, Discussão (inclui conclusões e implicações para a prática). 

 Itálico para palavra em outro idioma e nome científico. 

 Formatação não permitida: sublinhado, destaques ou marcadores de texto. 

 Não são permitidas siglas, tabelas, quadros, figuras, ilustrações, notas de rodapé e uso de 

cores. 

 

7. CERTIFICADO 

 Os certificados dos trabalhos apresentados estarão disponíveis no site da APARCIH até 30 dias após o 

evento.  

 A ausência na apresentação do trabalho no período indicado pela Comissão incorrerá na não emissão do 

certificado correspondente. 

 

8.PUBLICAÇÃO 

 Os trabalhos aceitos serão publicados no site da APARCIH. 

 

9. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS 

Comissão de Avaliação de Trabalhos XXIII Jornada Paranaense de Controlede Infecção Hospitalar 

E-mail: resumos@aparcih.org.br 

 

 


