
                        IV Congresso de Especialidades Médicas da 

Faculdade de   

  Medicina de Juiz de Fora.   
04 e 05 de Outubro de 2019 no Victory Business Hotel            

    

EDITAL DE SUBIMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS  

  

Para submeter um resumo para o Congresso de Especialidades Médicas 2019, 

proceda da seguinte maneira:  

1) Serão aceitos trabalhos de todos temas na área de saúde, podendo, 

portanto, ter envio de produções científicas de todas as Ligas 

Acadêmicas.   

  

2) Somente serão aceitos os resumos de trabalhos enviados pelo site: 

https://www.avuunipac.com.br/. Não serão recebidos e processados 

temas livres enviados por outros meios. O resumo deverá ser redigido no 

formato Word, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entrelinhas 

simples, em PDF.   

  

3) A data limite para envio de trabalhos é até às 23:59 do dia 27 de 

setembro de 2019.  

  

4) Serão aceitos trabalhos científicos com, no máximo, 7 (sete) autores, 

sendo 1 (um) autor principal e 6 (seis) co-autores, sendo um deles o 

professor orientador.    

  

5) O organizador do evento deverá escolher a forma de pôster ou 

apresentação oral.  

5.1) A duração de cada apresentação em forma oral ou banner será 

de 07 minutos, podendo ao final existirem comentários/perguntas 

do(s) avaliador(es);  

 

5.2) A apresentação oral deverá ser preparada em arquivo PowerPoint 

(Microsoft), qualquer versão e entregue no Media Desk com 02 

(duas) horas de antecedência.  

  

6) Serão aceitos trabalhos nas categorias: originais (resultados de projetos 

de pesquisa científica), relatos de casos e estudos de revisão de 

literatura.   

  

7) Títulos em letra maiúscula e negrito, seguidos dos nomes do autor e co- 

autores (segundo o formato SILVA, José Silva) e da identificação da 

Instituição onde foi realizado o trabalho.  

  

https://www.avuunipac.com.br/


8) Corpo do texto: deve ter no máximo 2.500 caracteres (contando 

espaços), de forma que a instituição, e-mail, títulos de divisão do corpo 

do texto e referências NÃO entram na contagem total de caracteres; 

sendo necessário, portanto, que as referências venham separadas, ao 

final do texto.  

 

Divisão do corpo de acordo com o modelo: 

 

 

8.1) Trabalho Científico Original: Introdução, Objetivo(s), Métodos, 

Resultados, Conclusão. 

8.2) Relatos de caso: Introdução, Objetivo(s), Relato de caso, 

Resultados e Conclusão. 

8.3) Revisão de literatura: Introdução, Objetivo(s), Métodos, 

Desenvolvimento, Conclusão. 

8.4) O resumo deve ter corpo justificado, com fonte Arial, tamanho 

12, sem parágrafos e espaçamento de linha (simples). Não 

devem vir acompanhados de nome do autor, tabelas, gráficos ou 

imagens.  

  

9) Antes de submeter o trabalho, revise-o com atenção. Em nenhuma 
hipótese serão feitas alterações de qualquer natureza nos trabalhos 
recebidos.   
  

10) Todas as comunicações referentes ao trabalho científico serão enviadas 

somente ao autor principal pelo e-mail cadastrado e ele(a) será 

responsável por repassar aos coautores.   

  

11)  Só serão submetidos à avaliação da Comissão Científica trabalhos que 

tenham, pelo menos, metade dos autores previamente inscritos no IV 

Congresso de Especialidades Médicas. Ao ser enviado o trabalho por 

meio do site, será avaliado o nome dos autores e quais dos autores 

estão previamente inscritos no congresso, para que a comissão 

organizadora faça conferência da inscrição. Caso isso não ocorra, o 

trabalho será automaticamente desclassificado.   

  

12) Cada autor principal tem direito à submissão de 1 (um) trabalho, não 

havendo limite de número de trabalhos por co-autor.  

  

13) Os resumos serão avaliados pela Comissão Científica e o autor principal 

do trabalho verificará no próprio site ao realizer o login se o trabalho foi 

aceito ou não. 

  

14) Não haverá devolução da taxa de inscrição em caso de não aceitação do 

trabalho.  

  

  



  

APRESENTAÇÃO EM PÔSTER  

  

15) A apresentação dos pôsteres ocorrerá no dia 04 de outubro de 2019.   

16) Os pôsteres deverão medir 1,10m de altura por 0,90m de largura e 

apresentar letras que permitam a leitura a 1,5m de distância.  

17) Os autores são responsáveis pela fixação dos pôsteres.  

18) Os trabalhos serão avaliados pela Comissão Avaliadora e o 

apresentador de cada pôster deve estar ao lado de seu trabalho no 

momento da avaliação. Cada apresentador faz uma breve exposição 

de 5 (cinco) minutos sobre seu trabalho e, em seguida, será aberta à 

discussão entre o apresentador e a comissão avaliadora.  

19) Durante a apresentação e visitação da Comissão Avaliadora, o autor 

principal deverá estar presente. Caso não, o trabalho será considerado 

inadequado para avaliação e será desqualificado.  

20) A retirada dos pôsteres é de total responsabilidade dos seus 

apresentadores e deve ser feita após encerramento do horário previsto.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

21) Os três melhores trabalhos serão premiados na cerimônia de 

encerramento do Congresso, devendo o apresentador estar presente.  

1. Atenciosamente,   

Comissão Organizadora do IV Congresso de Especialidades Médicas de 

Juiz de Fora.  

daorfamejf@gmail.com  
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