
 

 

Instruções para Preparação de Resumos 

• O texto do resumo deve conter no máximo 2500 caracteres com espaços, limitado o título a 

150 caracteres. Todo conteúdo que exceder os limites estabelecidos será desconsiderado pelo 

sistema. 

• O texto do resumo deverá ser digitado em corpo único, no formato estruturado: Introdução 

e Objetivo, Métodos, Resultados e Discussão, Conclusão. 

• A instituição ou instituições nas quais o trabalho foi realizado, assim como os nomes dos 

autores, não devem ser mencionadas no corpo do texto, sob pena de o trabalho ser 

desclassificado. 

• Referências bibliográficas não devem ser incluídas no Resumo. 

• Sugere-se que os autores se abstenham do uso de abreviaturas, restringindo seu uso para 

casos de premente necessidade por economia de caracteres para expressões completas que 

aparecem repetidamente no texto, quando deverá constar por extenso por ocasião de seu 

primeiro uso. 

• Resultados devem ser expostos da forma mais clara possível, enquanto as conclusões devem 

ser baseadas nos dados apresentados. Expressões como "os resultados serão apresentados e 

discutidos..." não serão admitidas. 

• A princípio, todos os trabalhos submetidos ao COGER2019 serão considerados para 

apresentação como Pôster Impresso. Finalizada a fase de submissões, a Comissão Científica 

procederá à análise dos conteúdos dos resumos. Por critério da Comissão, trabalhos que 

apresentarem distinção e mérito acadêmico serão selecionados para Apresentação Oral, em 

um total de cinco (5) trabalhos da área da Geriatria e cinco (5) da Gerontologia. 

• Os trabalhos selecionados para Apresentação Oral deverão ser expostos, impreterivelmente, 

em 12 (doze) minutos seguidos de 3 (três) minutos de arguição, em dia e horário a serem 

estipulados no Programa Científico definitivo do Congresso. 

• Os trabalhos aprovados para Apresentação Oral concorrerão ao Prêmio de melhor tema-livre 

do Congresso em sua respectiva categoria: Geriatria ou Gerontologia. 

• O Congresso não se responsabilizará pelos custos de transporte, hospedagem ou quaisquer 

outros relacionados com a apresentação dos trabalhos, sejam eles aprovados como Pôster 

Impresso ou Apresentação Oral. 

 


