
 

 

 

 

 

Tópico: Sessão Temas Livres 

REGULAMENTO 

 

O processo de inscrição para à “Sessão Temas Livres” será via online pelo email 
temaslivres@cequale.com.br, tendo como data limite o dia 10 de OUTUBRO de 2019. 

GRUPOS - Os grupos devem conter, no máximo, 4 (quatro) participantes; 
O autor principal e o apresentador deverão necessariamente estarem inscritos  no 
congresso.  
 
EIXOS TEMÁTICOS 
 
Os trabalhos deverão estar relacionados a temáticas abordadas do Congresso, 
conforme descritos abaixo: 
 
•Domínios da competência 
•Maus tratos, abuso sexual, trauma e outras formas de violência 
•Investigação da morte 
•Psiquiatria forense 
•Preservação de vestígios  
•Enfermagem carcerária forense/testemunho pericial 
•Consultoria 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
O processo de inscrição online requer, necessariamente, o envio de um texto resumo 
do trabalho, observando os critérios abaixo: 
O texto do resumo não deve exceder 2.400 caracteres com espaços; 
O resumo deve ser objetivo, conciso e apresentar as informações essenciais em suas 
diferentes sessões: Introdução, Objetivos, Método, Resultados e Conclusão; Nome, 
Email e Telefone dos autores. 
Não será permitida a utilização de gráficos ou tabelas. Estes recursos devem aparecer 
somente no Pôster a ser apresentado depois de selecionado; 
O resumo deve manter privacidade dos dados apresentados se envolver pacientes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O resultado dos temas selecionados será divulgado no site do congresso no dia 20 de 
outubro e os autores comunicados via e-mail pela organização julgadora; 
Os autores autorizam à Comissão Organizadora a publicar o resumo (em versão 
imprensa e/ou on-line), em âmbito nacional, internacional e em todos os meios de 
comunicação, não cabendo qualquer pagamento por direito autoral; 
 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
Relevância (contribuição ao conhecimento existente); 
Consistência do objeto abordado e sua relação com o tema e/ou suas dimensões; 
Características do resumo submetido no que se refere à organização, capacidade de 
síntese e clareza da apresentação; 
Apresentação de resultados evidenciáveis. 
 
 
PÔSTERES 

 
As informações a cerca da confecção dos pôsters serão encaminhadas juntamente com 
a aprovação do trabalho. 
 
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail: 
temaslivres@cequale.com.br 
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