
NORMAS PARA INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

Período para inscrições: 

De 11/07/2013 a 28/08/2013  

 

Inscrição 

 A inscrição dos trabalhos científicos deverá ser feita através do site do 

Congresso (http://medicina.ucpel.tche.br/congresso).  

 O custo por trabalho inscrito será de R$20,00 para acadêmicos da UCPEL e 

R$25,00 para acadêmicos de outras instituições. 

 A inscrição do trabalho somente será validada após o autor principal 

(apresentador) realizar também sua inscrição no Congresso. 

 Serão aceitos no máximo 5 autores, mais um orientador por trabalho inscrito. 

 Não existem restrições quanto ao número de trabalhos inscritos por cada 

congressista. 

 Não haverá devolução do valor da inscrição do trabalho para os 

apresentadores que se inscreveram para o evento e cujos trabalhos científicos 

não foram selecionados para a apresentação. Neste último caso, os trabalhos 

também não serão aceitos, novamente, após revisão.  

Importante: trabalhos que forem coincidentes em conteúdo e/ou forma serão ambos 

excluídos (sem devolução do valor da inscrição). 

Avaliação 

 A avaliação será realizada pela Comissão Científica do evento após o 

encerramento das inscrições  

 A partir do dia 9 de outubro estará disponível no site e em mural da Biblioteca 

do HUSFP a relação dos temas selecionados, com as respectivas datas e 

horários de apresentação, assim como o participante responsável pela 

inscrição do tema receberá esses dados via e-mail. Caso ocorra alteração 

nesta data, a Comissão Organizadora avisará os apresentadores nas redes 

sociais e também por email.   

 Os trabalhos inscritos serão submetidos à averiguação da comissão avaliadora 

e, após, classificados ou não para apresentação no evento. Os critérios dessa 

avaliação são explicados abaixo: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 É função exclusiva da comissão de avaliação, composta por mestres e doutores 

da área da saúde desta Universidade, a tarefa de julgar se determinado 

trabalho deve ou não ser classificado para apresentação nas modalidades 

inscritas. 

Elaboração do resumo 

 Ao ser realizada a inscrição para o Congresso e após o pagamento desta, o 

resumo do trabalho deve ser enviado através do site do Congresso.  

 O resumo deve ser anexado no site em documento do Word, conforme as 

regras aqui citadas. Neste documento, deverá constar o TÍTULO e o ARTIGO. 

NÃO DEVERÁ CONSTAR o nome dos autores e a instituição a qual o trabalho 

está vinculado.  

   Após a divulgação dos trabalhos aceitos, cada apresentador ficará 

responsável por enviar por email (14congressomedicinaucpel@gmail.com) uma 

cópia do trabalho. Desta vez, incluindo os autores e a instituição.  

 Deve ser composto por uma Introdução sobre o assunto, Objetivo, Descrição 

dos materiais e Métodos utilizados, Síntese dos resultados (parciais ou finais) 

e Conclusões.  

 Relatos de caso podem ser estruturados conforme o padrão da AMRIGS, em 

Introdução, Relato de Caso, Conclusões/Considerações finais. 
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 Quanto à formatação do resumo, deve ser feita na fonte Times New Roman, 

tamanho 10, espaçamento simples. 

 O resumo (sem contar o título, os autores e o local de realização do trabalho) 

deverá ter no máximo 246 palavras que serão aceitas na impressão dos 

resumos nos anais do congresso.  Aquelas palavras que excederem este 

quadro estarão ausentes quando impressas nos anais. 

 Devem ser apenas em forma de texto, sem utilização de tabelas, figuras, 

quadros, gráficos, fotos, agradecimentos, etc. 

 Chama-se a atenção dos participantes para a qualidade do texto (gramática, 

ortografia e digitação), de responsabilidade exclusiva do(s) autor (es), que se 

constituirá em um dos critérios de avaliação pela Comissão. 

 Nota: O autor do trabalho é considerado o responsável pelo conteúdo e pela 

origem do material apresentado, sendo a comissão organizadora, assim, 

isenta de qualquer responsabilidade em caso de plágio de algum trabalho. 

Instruções para formatação do resumo 

TÍTULO EM LETRAS MAIÚSCULAS (Centralizado na folha) 

(deixar uma linha entre o título e os autores) 

Autores e co-autores: Nome do autor principal, sublinhado, seguido dos demais coautores. O 

nome do orientador deverá estar em itálico. Todos deverão estar escritos segundo as normas 

da ABNT. Exemplo: Azevedo, R.P.; Tibum P. C.; Armando, A.; Silva J.F.; Oliveira, U.T.; Duarte, 

R.D.N. 

(deixar uma linha entre os autores e a instituição) 

Instituição a qual o trabalho está vinculado 

(deixar mais uma linha de espaço) 

 Relembrando: No site, ao ser anexado o resumo em documento do Word, deverá 

constar apenas o TÍTULO e o ARTIGO. NÃO DEVERÁ CONSTAR autores e instituição a qual o 

trabalho está vinculado. Após a divulgação dos trabalhos aceitos, os apresentadores ficarão 

responsáveis de enviar uma cópia do trabalho formatada na maneira descrita acima para o 

email 14congressomedicinaucpel@gmail.com 

Apresentação em pôster 

 A apresentação dos trabalhos será feita apenas em pôsteres.  

 O pôster deverá medir 120 centímetros de altura por 90 centímetros de 

largura (pôster com dimensões fora do padrão definido terá comprometida a 

sua avaliação, podendo não ser afixado).  



 Os pôsteres deverão ser confeccionados devidamente em forma de banner 

(Plotter).  

 Deverá conter: título, nome(s) do(s) autor (es), do orientador, local onde o 

trabalho foi realizado e bibliografia utilizada. 

 O título deverá estar colocado de forma destacada na parte superior do painel. 

 O pôster deve ser auto-explicativo, contendo uma descrição sucinta da 

metodologia, principais resultados e conclusões mais importantes, com 

figuras, gráficos e/ou tabelas. 

 Fixação e apresentação: Os painéis ficarão em exposição durante o turno em 

que o trabalho for apresentado, conforme horário estabelecido pela comissão 

organizadora do Congresso, de acordo com a disponibilidade dos avaliadores, 

devendo ser retirado apenas no término da apresentação de todos os 

trabalhos.  

 Os apresentadores deverão permanecer no local durante o turno em que o 

trabalho será avaliado, o qual será informado com antecedência na página do 

Congresso. 

 O apresentador deverá permanecer junto ao pôster durante o tempo (turno) 

que foi indicado na programação. Caso no momento da visita da Comissão 

Avaliadora aos pôsteres o expositor não esteja presente, seu trabalho será 

automaticamente desclassificado. 

 Caso o apresentador que inscreveu o trabalho esteja inscrito em algum dos 

Minicursos realizados a tarde, havendo coincidência no horário com a 

apresentação do trabalho científico, um coautor poderá apresentar o trabalho.  

 Estão autorizadas a apresentação em pôster de todas as modalidades de 

trabalhos científicos (revisão bibliográfica, relato de caso...). 

Nota: A comissão organizadora não se responsabilizará pelo pôster que não for retirado no 

final do turno destinado à apresentação 

 

Data de apresentação do trabalho 

 Os autores dos trabalhos poderão conferir a data, horário e local de exposição 

após o dia 9 de outubro, em listagem publicada no mural da Biblioteca do 

Hospital Universitário São Francisco de Paula. Caso ocorra alteração da data, a 

Comissão Organizadora comunicará aos congressistas.  

 

 



Certificados 

 Terão direito a certificado àqueles trabalhos que forem aceitos para 

apresentação. 

 Serão fornecidos certificados aos autores envolvidos na confecção do trabalho, 

desde que estes estejam inscritos no Congresso Central. 

 Confeccionados pela comissão organizadora, os certificados serão 

disponibilizados em site do Evento.  

 


