
4º CONGRESSO LABIRINTO DE AUTISMO: ALÉM DAS FRONTEIRAS 
 

Normas para Submissão e Apresentação de Trabalho 
 

 
SALVADOR, 18 de agosto de 2020 

 
SESSÃO PÔSTER 
O Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em Autismo – LABIRINTO – em 
conjunto com a Escola Bahiana De Medicina e Saúde Pública convida a 
comunidade à participar do 4º Congresso Labirinto do Transtorno do Espectro 
Autista: além das fronteiras 
 
Neste ano de 2020, diante do cenário pandêmico e seguindo as orientações de 
afastamento físico dos órgãos competentes em saúde pública além da 
suspensão das atividades acadêmicas, o LABIRINTO realizará pela primeira vez 
o Congresso Labirinto na modalidade virtual. Nesse sentido, foi pensado um 
ambiente de trocas e diálogo científico no qual apresentar as pesquisas cientifica 
através de vídeo-pôster. 
 
O evento será aberto à exposição de pôster sobre trabalhos relacionados ao 
transtorno do espectro autista e suas interfaces.  
 
Para submeter trabalhos nesta modalidade, o pesquisador deve ser estudante 
de graduação, profissional ou professor.  
 
Pôster se caracteriza como um recurso visual a partir do qual o pesquisador 
apresenta uma síntese das informações mais relevantes da pesquisa realizada 
ou em andamento. 
 
Os trabalhos devem atender os seguintes critérios de cientificidade e normas 
para submissão:  
 
NORMAS PARA O PÔSTER 
 
As propostas deverão ser encaminhadas on-line na forma de resumo, em 
formato Word, obedecendo às seguintes normas: 
  
• Os resumos deverão contemplar: Título; Nome dos Autores; Objetivo; Material 

e Métodos; Resultados; Conclusão.  
• Fonte Times New Roman, tamanho (12). Espaçamento (1,5). 
• Máximo de 300 palavras.      
Os resumos deverão ser enviados até a data limite de 13/09/2020 
para o email: labirintobahiana@gmail.com  
 
OBS: para o envio do trabalho o primeiro autor já deve ter se inscrito no evento 
e pago a sua inscrição. 
 
Dentro de algum dos três seguintes eixos: 
Ø                  Relato de Pesquisa 
Ø                  Relato de Experiência 



Ø                  Estudo de Revisão 
  
AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO 
 
Os pôsteres submetidos serão avaliados por uma comissão especial designada 
pela organização do congresso. 
 
O resultado da aprovação será enviado para o próprio candidato pelo e-mail em 
que o mesmo realizou a submissão do resumo, até 15 dias antes do evento.  
 
Mediante aprovação o pesquisador segue para a apresentação do pôster. As 
apresentações terão um formato de vídeo que deverão respeitar as seguintes 
características: 
 
NORMAS PARA O VÍDEO - PÔSTER  
 
O vídeo deve ter um tempo máximo de 5 minutos. 
 
O material deve ter um áudio claro e compreensível.  
 
As apresentações terão o formato de miniaulas, que devem ser preparadas, 
preferencialmente, na plataforma Zoom, permitindo que o conteúdo escrito seja 
visualizado nos slides, enquanto o apresentador faz a narrativa. 
 
O pesquisador deverá enviar o vídeo para o e-mail do evento 
(labirintobahiana@gmail.com) até 5 dias antes do mesmo ocorrer.  
 
Ao enviar o vídeo, envie também em anexo o termo de uso de imagem 
assinado pela pessoa que aparece no vídeo. 
 
 
APRESENTAÇÃO NO CONGRESSO ONLINE  
 
O pesquisador receberá um e-mail indicando a data em que ficará disponível a 
apresentação do seu pôster. 
 
As apresentações serão disponibilizadas pela plataforma do evento para que 
os ouvintes possam acessar e assistir, numa sessão denominada Painel 
Científico. 
 
O pesquisador deve disponibilizar um contato para que os ouvintes possam tirar 
as suas dúvidas ou entrar em contato, com a finalidade de discutir o seu projeto.  
 
 

Coordenadores: Daniele Wanderley, Gustavo Siquara, Milena Pondé 
Equipe executiva: Aracelles Medrado, Camila Rio Branco, Camila Boareto, Gustavo 

Luna, Heloisa Adrade, Júlia Baleeiro, Luciana Souza, Paloma Menezes, Rafael 
Campos. 

 
 
 



 
 
 

ANEXOS TERMO DE CONSENTIMENTO DE USO DE IMAGEM 
 

ANEXO 1 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM E VOZ. 

 

Nome completo: _______________________________________________________  

______________________________________________________________________  

RG: ________________________________ CPF:____________________________ 

Endereço: _______________________________________________________  

Bairro: _______________________ Cidade/UF:_________________________  

CEP: ______________________  

Obra: Divulgação online de vídeo gravado para o Painel cultural.  

  

AUTORIZO o uso de imagem em todo e qualquer material de divulgação, seja vídeo, 

áudio ou impresso, para ser utilizada no 4º Congresso Labirinto de Autismo: Além das 

Fronteiras do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em Autismo, vinculado à Escola 

Bahiana de Medicina e Saúde Pública com sede na Avenida Dom João VI, nº 275, 

Brotas, em Salvador, sob CNPJ nº 13.927.934/0001-15, sejam essas destinadas à 

divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno da instituição, desde que 

não haja desvirtuamento da sua finalidade, sendo esta, referente à divulgação em 

vídeo.  

  

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem 

acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas 

modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) vídeo público no site do 

Youtube – www.youtube.com; (II) site da instituição – www.bahiana.edu.br; (III) redes 

sociais (Facebook, Instagram); entre outras peças de comunicação, por período 

indeterminado.  

 



A comissão organizadora do congresso fica autorizada a executar a edição das 

filmagens, conduzindo as reproduções que entender necessárias, bem como a produzir 

os respectivos materiais de comunicação, respeitando sempre os fins aqui estipulados. 

 

 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito 

sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ou a 

qualquer outro, e assino a presente autorização.  

  

 

Data_________________, ____ de ________________, de 2020.  

  

  

_______________________________________________________  

Assinatura  
 
 


