
 
 

Normas de submissão de trabalhos - COMRAD 

I. EIXO TEMÁTICO CENTRAL 

Tecnologias Radiológicas e suas inovações  

II. EIXO TEMÁTICO ESPECÍFICO 

Qualquer área da radiologia poderá ser retratada 

III. FORMATO DO TEXTO (TRABALHO RESUMO ESTENTIDO DUAS 

FOLHAS DE A4) 

1. O resumo deverá ocupar, no mínimo uma e no máximo duas laudas incluindo 

Texto, Tabelas e/ou Figuras. 

2. O texto deverá iniciar com o TÍTULO do trabalho em letras maiúsculas, 

utilizando fonte Time New Roman ou arial, corpo 14, em negrito, centralizado 

com, no máximo, 20 palavras. 

3. Após duas linhas (espaços) do Título, devem aparecer os Nomes Completos 

dos Autores, separados por ponto e vírgula, em fonte Time New Roman ou 

arial, corpo 12, centralizados e grafados somente com as primeiras letras 

maiúsculas. Caso os autores sejam de instituições de ensino diferentes colocar 

entre parênteses. 

4. A seção Resumo deve ter no máximo 150 (cento e cinquenta) palavras, com 

breves e concretas informações sobre a justificativa, os objetivos, métodos, 

resultados e conclusões do trabalho. Deverá ser iniciado imediatamente abaixo 

da palavra Resumo. Não deve conter referências bibliográficas. O Resumo deve 

ser apresentado com parágrafo único. 

5. Logo após o Resumo, seguindo-se à expressão “Palavras-chave:” e, na mesma 

linha que ela, serão incluídas, no mínimo três e no máximo cinco, expressões 

em português relacionadas ao tema do trabalho, separadas por “ponto e vírgula” 



 
6. O texto deverá ser formatado para um tamanho de página A4, com margens 

superior, inferior, esquerda e direita de 2,5 cm. Deve ser empregada fonte Time 

New Roman ou Arial, corpo 11, exceto no título, e justificado. O espaçamento 

entre as linhas deverá ser simples. Caso o(s) autor(es) queira(m) pode(m) dividir 

o texto enviado em:  

 Introdução – Deve ficar claro o objetivo do trabalho e a metodologia 

de pesquisa; 

 Desenvolvimento – Deve conter as informações mais relevantes sobre 

o trabalho, dados e os resultados e discussões (se houver); 

 Conclusão.   

7. Deve constar referências. Na seção devem ser listados apenas os trabalhos 

mencionados no texto, em ordem alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. 

Dois ou mais autores, separar por ponto e vírgula. Os títulos dos periódicos não 

devem ser abreviados. A ordem dos itens em cada referência deve obedecer às 

normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

8. As citações de artigos (referências) no texto devem seguir as normas vigentes 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

PÔSTER - BANNER 

Os trabalhos aprovados pela comissão do COMRAD serão expostos durante o 

evento e serão avaliados e premiados pelos presentes. 

Nesta categoria deve ser apresentado o pôster no seguinte formato 

 O pôster deverá ter 1,20 m de altura por 0,90 m de largura; 

 Seguir a formatação de impressão do banner que consta no site: 

www.comrad.com.br  

 O corpo do banner deve conter: 

- Título  

http://www.comrad.com.br/


 
-  Nomes dos autores suas respectivas instituições de origem e e-mail. 

-Texto: Introdução:  Desenvolvimento ;Conclusão e Referências. Podem ser utilizados 

gráficos, imagens, tabelas, etc. O texto deverá ser lido por pelo menos 1,5m de 

distância. Os pôsteres devem conter dados do evento já disponibilizados no site do 

evento.   

- Os pôsteres ficarão expostos em um saguão ao longo do evento.  


