
Normas para envio de Trabalho Científico:  
 
Enviar o resumo ampliado do trabalho para o e-mail:  
desc@cirurgiaplastica.org.br  
(seguir especificações técnicas abaixo). 
 
Informar o nome do Serviço Credenciado a que pertence, o nome do Regente, o nome do Autor 
do trabalho e nomes de até 5 coautores (limite máximo) 
 
O trabalho enviado, deverá conter o consentimento escrito, com assinatura do Regente do 
Serviço de Cirurgia Plástica 
 
Cada residente/estagiário, só poderá enviar um trabalho como autor e estar vinculado em até 
três trabalhos como coautor. 
 
Somente o autor poderá apresentar o trabalho. 
 
O endereço de e-mail do autor, deverá ser o mesmo do cadastro da SBCP, portanto, pedimos 
que mantenha seu cadastro atualizado. 
 
Haverá premiação aos 3 melhores trabalhos científicos. 
 
Sua participação contará pontos em seu curriculum para Prova de Especialista e certamente 
contribuirá muito para sua formação.  
 
 
NORMAS TÉCNICAS DE TRABALHOS (RESUMO AMPLIADO): 
 
1) Os trabalhos científicos serão em forma de resumo ampliado, de acordo com as normas da 
Revista da SBCP. 
 
2) O arquivo deverá estar em formato Word, anexado ao e-mail, contendo duas páginas 
tamanho A4, em uma só face, fonte Arial tamanho 12, com margens de 2 centímetros.  
 
Além das páginas escritas, é permitido o envio de até 06 fotos ou diagramas, que deverão estar 
inseridos no mesmo arquivo, no final do trabalho.  NÃO ENVIAR FOTOS SOLTAS. 
 
3) O arquivo deve ter no máximo 3 megas, caso contrário não será suportado seu envio por e-
mail. 

 
4) A capa deve ser a primeira página do arquivo e conter o nome completo do Autor, sem 
abreviações, nomes dos coautores, endereço do Autor e Serviço onde foi realizado o trabalho.  
 
5) O trabalho deverá conter: a) Título; b) Introdução; c) Material e método; d) Resultados; e) 
Discussão; f) Conclusão; g) Referências Bibliográficas (no máximo 5); h) Fotos inseridas no 
documento, até 6 unidades, tamanho 15x10 cm, 150 dpis. NÃO ENVIAR FOTOS SOLTAS. 
 

mailto:desc@cirurgiaplastica.org.br


6) O autor do trabalho será o apresentador e não será possível sua substituição. A ele serão 
dadas todas as informações sobre a seleção e apresentação do mesmo e sua comunicação será 
feita por e-mail. (Mantenha-o sempre atualizado no cadastro da SBCP). 
 
7) O tempo de apresentação dos trabalhos será de 6 minutos. 


