
 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DOS RESUMOS PARA A 

VII JORNADA DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA – JOTER  

 

Nome do primeiro autor1  

Nome do segundo autor2  

Nome do segundo autor3 

 

Para apresentar o trabalho, o autor deverá submeter o resumo diretamente via e-mail: 

joteriespes@gmail.com, do dia 18/10 até 27/10/2017.  A aceitação do trabalho estará 

disponível nos murais do IESPES, por e-mail e na coordenação do curso de Radiologia 

da instituição no dia 31/10/2017. O trabalho será publicado dentro das normas de 

formatação estabelecidas por estas diretrizes, sendo o seu conteúdo de inteira 

responsabilidade do (s) autor (es). Na inscrição, o (s) autor (es) deverá (ão) informar: 

nome completo, título do trabalho, e-mail, tipo do trabalho (trabalho de pesquisa, 

trabalho de extensão, estudo/relato de caso ou revisão da literatura). Todos os resumos 

aprovados devem ser acompanhados de uma declaração de autorização de publicação no 

evento (pode ser preenchida após aprovação, conforme modelo do Anexo A). Todos os 

resumos aprovados pela Comissão da VII Jornada de Tecnologia em Radiologia do 

IESPES devem ser apresentados na forma de pôster. O resumo deverá conter entre 

250 e 450 palavras (incluindo título e todos os dados solicitados, além das notas de 

rodapé), editado em Word for Windows (ou seu equivalente em software livre), com 

fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas simples e alinhamento 

justificado. O Título do trabalho deverá estar em letras maiúsculas e em negrito, e 

devem constar ainda: Nome do(s) autor (es), instituição e e-mail para correspondência. 

O resumo deverá ser em parágrafo único, onde devem estar inseridos de forma textual: 

introdução, referencial teórico, objetivo do estudo, metodologia, resultados e conclusão 

ou proposição. Abaixo do texto, devem-se indicar três palavras-chave (diferentes das do 

título), separadas entre si por ponto e, após estas, as siglas dos órgãos financiadores, se 

for o caso.  

 

Palavras-chave: Elaboração de resumo. Pesquisa. Iniciação científica.  

Órgão financiador: Fundação Esperança/IESPES  

______________________________________________________________________  
1
 Titulação do primeiro autor e instituição onde está vinculado, seguido de e-mail  

2
 Titulação do segundo autor e instituição onde está vinculado, seguido de e-mail 

3
 Titulação do segundo autor e instituição onde está vinculado, seguido de e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:joteriespes@gmail.com


ANEXO A 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

 

 

Santarém, ____ de __________ de 2017. 

 

 

Sobre o trabalho intitulado: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

de autoria de,  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

o qual submetemos à apreciação da VII Jornada de Tecnologia em Radiologia do 

IESPES para nela ser publicado, declaramos que:  

 

- Participamos suficientemente da pesquisa e/ou da confecção do trabalho para tornar 

pública nossa responsabilidade pelo seu conteúdo.  

- O trabalho é original, não contendo dados falsificados, plagiados ou fraudulentos e 

todos os autores acima citados consentiram com a publicação de seus resultados nesse 

evento.  

- Se solicitado, forneceremos ou cooperaremos totalmente na obtenção e fornecimento 

de dados sobre os quais o trabalho está baseado, para exame dos responsáveis pelo 

evento. 

 

 

 

Assinatura 

 

____________________________________ 

Nome do Autor Principal 

Número do RG 

 

 

 


