
     
EDITAL E NORMAS PARA CONCORRER AO PRÊMIO ÁLVARO BASTOS  

 
 O Prêmio Álvaro Bastos será conferido à melhor monografia (trabalho completo) 
apresentada no XV Congresso Brasileiro de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e 
Adolescência.  
 Ao vencedor serão conferidos diploma e premiação no valor de R$1.000,00 (Um mil 
reais). A critério da Comissão Julgadora poderá ser conferida Menção Honrosa a outros 
trabalhos, que receberão certificado comprobatório.  
 O prêmio e certificados serão entregues na sessão de encerramento do Congresso. Os 
Trabalhos inscritos serão publicados na Revista da SOGIA-BR.  
 

REGULAMENTO 
1. O trabalho deve estar relacionado com tema de ginecologia da infância e adolescência 

ou obstetrícia na adolescência, deve ser original, ou seja, não publicado ou aceito para 
publicação em qualquer periódico. Esta norma não se aplica se     a publicação, 
anteriormente, tiver sido feita sob forma de nota prévia com resultados parciais da 
pesquisa. 

2. Além do autor principal o trabalho poderá ter no máximo 04 co-autores, sendo 
obrigatório que o autor e, pelo menos um co-autor, estejam inscritos no Congresso 

3. O trabalho deve ser digitado em arquivo word, espaçamento duplo (inclusive tabelas), 
margens de 3 cm e fonte Times New Roman tamanho 12, evitando siglas ou 
abreviações que não sejam oficiais ou clássicas, além de explicá-las ao serem usadas 
pela primeira vez.  

4. Na página de rosto colocar o título do trabalho em português e em inglês. 
5. Na segunda página será apresentado o Resumo do Trabalho, com máximo de 250 

palavras, com texto dividido em Objetivos, Métodos, Resultados, Discussão e 
Conclusões, não usando parágrafos. Citar pelo menos três palavras ou expressões-chave 
que serão empregadas para compor o índice dos Anais. Deverão ser baseados no DeCS 
(Descritores em Ciências da Saúde) publicado pela Bireme que é uma tradução do 
MeSH (Medical Subject Headings) da National Library of Medicine e disponível no 
endereço eletrônico: http://decs.bvs.br. 

6. Na terceira página apresentar o "Abstract", versão fiel do Resumo, constando também 
as três palavras (keywords) com a mesma finalidade. 

7. Na quarta página iniciar o "corpo" do trabalho. A sequência deve ser Introdução, 
material e método, resultados, discussão e conclusões. Não iniciar sentenças com 
numerais e não usar pontos em sigla. Ex.: INSS e não I.N.S.S.  

8. Referências bibliográficas: serão aceitas até 25 (vinte e cinco) referências,  listadas ao 
final do artigo, em ordem numérica, seguindo as normas gerais dos Requisitos 
Uniformes para Manuscritos Apresentados a Periódicos Biomédicos 
(http://www.icmje.org). As referências devem ser numeradas de forma consecutiva de 
acordo com a ordem em que forem citadas no texto.  

9. O trabalho deve ser enviado em 4 vias sem identificação de autores, instituição, serviço 
e cidade, utilizando apenas nome fantasia para o mesmo. Qualquer forma de 

identificação da origem do trabalho será motivo de desclassificação do mesmo. Em 
envelope lacrado colocar folha com nome real e nome fantasia, nomes reais dos autores 
e serviço onde foi realizado, assim como endereço completo para correspondência. Esse 
envelope e as 4 vias do trabalho deve ser colocado em outro envelope e enviado para 
MLLorca Secretaria de Eventos, com sede à Rua Os Sertões, 84 – Jardim da Gloria 
- CEP 01547-050 – São Paulo – SP. 

 
10. Prazo final para entrega dos trabalhos: 15/11/2018 (data do carimbo do correio). 
11. Situações não previstas no presente regulamento serão resolvidas pela Comissão 

Julgadora.  

http://decs.bvs.br/
http://www.icmje.org/

