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EDITAL DE SELEÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE TEMA LIVRE 

 
A Liga Acadêmica Baiana para o Estudo da Dor (LABED) informa que irá 

disponibilizar um espaço para apresentação de tema livre no I Simpósio Baiano para o 
Estudo da Dor - SIMBAED. Os autores dos trabalhos selecionados terão a 

oportunidade de receber sugestões de grandes pesquisadores da algologia. Dessa forma, 

a comissão científica da LABED, no uso de suas atribuições, tendo em vista as 

disposições contidas no seu Estatuto, torna público, que se encontram abertas as 
inscrições para seleção de temas livres.  
 

1.0 Da inscrição 
1.1. Período: de 12 de agosto a 14 de setembro de 2009. 

 

1.2.  Pré-requisitos:  

� O trabalho só poderá ser submetido após inscrição de um dos autores e 

apresentador do mesmo no Simpósio; 

� O tema deve ser obrigatoriamente relacionado ao tema “Dor”. 

 

1.3. Realização da inscrição: após a inscrição no evento, o resumo e a ficha de inscrição 

disponibilizada no site devem ser enviados para o seguinte endereço eletrônico: 

inscricaotemalivre@labed.com.br 

1.4 Cada autor pode submeter no máximo dois trabalhos. 

2.0 Do Resumo 
2.1 Deve apresentar um mínimo de 250 e um máximo de 350 caracteres, no formato 

Times New Roman, tamanho 12, parágrafo único, espaçamento entre linhas simples, 

margens de 2,5 cm, com alinhamento justificado apresentando no final três a cinco 

palavras-chave. O arquivo deverá ser convertido em PDF. 

2.2 Título: Em letras maiúsculas, centralizado e negrito, sem abreviaturas. 

2.3 O nome dos autores deve ser colocado por extenso, em forma de citação, separados 

por ponto e vírgula, sem titulação. O nome do apresentador deve estar grifado. Somente 

serão aceitos trabalhos com até seis autores. 
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Parágrafo Único: Em situações especiais, em que o número de autores exceda o 

estipulado, o orientador deverá encaminhar para a Comissão Organizadora solicitação 

de inclusão do (s) nome (s) para confecção de certificado. 

2.4 Conteúdo: Introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. O texto deve 

ser composto por uma sequência de frases concisas, afirmativas.   

2.3 Não devem ser incluídos: instituição, gráficos, figuras, tabelas ou a lista de 

referências bibliográficas. 

3.0 Dos resultados 
3.1 A comissão científica do evento ficará responsável por selecionar os resumos e 

divulgá-los no dia 18 de setembro de 2009.  

3.2 Cada participante receberá por e-mail as informações.   
4.0 Do Pôster 
4.1 Os pôsteres devem ter as seguintes dimensões: 0,90m (largura) x 1,20m (altura).  

4.2 Título (elemento obrigatório): Deve constar na parte superior do pôster.  

4.3 Autor (elemento obrigatório): Os nomes de todos os autores (autoria pessoal ou 

entidade) devem aparecer logo abaixo do título. 

4.4 Conteúdo: O conteúdo deve apresentar idéias centrais do trabalho, em forma de 

texto e/ou tabelas e/ou ilustrações.  

4.5 Referências: As principais referências devem ser elaboradas conforme a ABNT 

NBR 6023. 

4.6 Devem ser fixados no local do evento entre 7h e 8h da manhã do dia 02/10/09, 

sendo os autores responsáveis pela sua fixação, em local pré-estabelecido pela LABED. 

4.7 Haverá um horário oficial para a visitação dos pôsteres: 02 e 03/10/2009, das 15:30h 

às 16:30h, porém, os pôsteres deverão permanecer expostos durante todo o evento. 

4.8 Os autores devem retirar o pôster no dia 03/10 a partir das 16:30h. O evento não se 

responsabiliza por material deixado no local após as 18h. 

5.0 Da premiação 
5.1 A premiação para o melhor trabalho acontecerá no final do evento, após decisão da 

banca examinadora. 

Parágrafo único: O prêmio será fornecido ao apresentador do trabalho exposto.  

6.0 Dos certificados  
6.1 Todos os resumos aprovados receberão certificados de apresentação no Simpósio. 

Será emitido um certificado para cada trabalho, independente do número de autores. 

7.0 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Científica do evento. 
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