
 

Documento:	ALAP2017007	Rev-	09/08/2017	

 
Normas para apresentação de trabalhos no Congresso ALAP 2018 

 
Associação Latinoamericana de Perfusão 

 
29 de agosto de 2017.  

 
Convidamos todos os perfusionistas a enviar um trabalho para o I 

Congresso da Associação Latinoamericana de Perfusão 2018 que será realizado 
nos dias 11 e 12 de outubro de 2018.  

Os resumos serão recebidos até 01 de julho de 2018 às 23:59h (hora de 
Bogotá/Colombia). Os trabalhos aceitos serão apresentados no I Congresso da 
ALAP como apresentação oral ou pôster. (O comitê científico escolherá a 
modalidade de apresentação se oral ou pôster) 
 

Por favor, siga as instruções abaixo para o envio dos resumos: 
 

• O acesso para o envio dos resumos será apenas pelo seguinte link: 
www.eventosalap.com  respeitando as normas de número máximo de 
palavras e estrutura do resumo.  

• Para enviar um resumo o perfusionista não precisa necessariamente ser 
membro da ALAP.  

• Será enviado um e-mail de confirmação de recebimento do resumo.  
• Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com 

secretaria@asociacionalap.com 
 
Como estruturar seu resumo? 
Selecione uma categoria onde deseja inscrever seu trabalho: 
 

a) Perfusão Pediátrica 
b) Perfusão em Adulto 
c) Qualidade e resultados 
d) Suporte Circulatório 
e) Outra (se não localizar uma categoria, selecione “ outra”) 
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Especificações para envio do resumo: 
O resumo deve seguir as seguintes diretrizes: 

 
Título:  

Coloque em letra maiúscula a primeira letra de cada palavra do título. Por 
favor, não envie o título todo em letra maiúscula nem com pontos de 
exclamação, nem em negrito ou sublinhado. 

 
Não há limite de palavras para o título. 
 

Autores:  
Máximo de 5 autores. A forma de citação deverá ser: sobrenome com a 
primeira letra maiúscula seguido de uma vírgula e a primeira letra do nome em 
letra maiúscula, seguida de um ponto. No caso do resumo ser escolhido para 
apresentação em cartaz ou oral, o primeiro autor será o responsável por 
apresentá-lo. 
 

Objetivo: Máximo de 70 palavras. 
Descreva o objetivo do estudo e seu estado atual no campo da pesquisa. 
Descreva ou apresente o problema no campo da perfusão que levou ao 
desenvolvimento do seu trabalho. 

 
Métodos: Máximo de 150 palavras. 

O método de estudo ou escopo experimental deve ser expresso de forma clara 
e concisa. 

 
Resultados: Máximo de 200 palavras. 

Forneça um resumo dos resultados da pesquisa, incluindo detalhes suficientes 
para apoiar as conclusões, que podem ser expressas em uma tabela (não mais 
do que 5 colunas de dados). 

 
Conclusões: Máximo de 80 palavras. 

Deverá expressar a importância do trabalho e seu impacto na pesquisa futura. 
De que forma os resultados do trabalho impactam nas condutas de perfusão 
ou nos resultados da cirurgia cardíaca. 
 
Não são permitidos espaços duplos. 
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Tabelas e imagens:  
São permitidas no máximo duas tabelas e/ou imagens. Exemplo: Duas 
imagens ou uma imagem e uma tabela ou duas tabelas. 

Tabelas:  
Será permitida tabela com no máximo 5 colunas de dados sem limites de 
linhas. Deverá ser no formato: JPEG, PNG, TIFF. Tabelas em Word, Power 
Point ou Excel não serão aceitas. 
 

Imagens:  
Será permitida imagem com as seguintes dimensões: 300 e 600 dpi at 3 "x5". 
Deverá ser formato: JPEG, PNG, TIFF. As imagens em Word, Power Point ou 
Excel não serão aceitas. 
 
Outros:  
Não será permitido mencionar nomes de instituições no corpo e título do 
resumo. 
Caso o autor trabalhe para uma empresa que distribui equipamentos 
cardiovasculares, deverá ser declarado seu conflito de interesse no momento 
do envio do trabalho. 
O e-mail, endereço, país e o nome da instituição devem ser fornecidos no 
momento do envio do trabalho. 

 
Atenciosamente, 
 
 
Secretaria da Associação Latinoamericana de Perfusão. 
 
 
 


