REGULAMENTO- SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
I SIMPÓSIO DE MEDICINA DA FASB
O I Simpósio de Medicina da FASB é um espaço destinado a apresentação e discussão de temas
e palestras de cunho didático cientifico e para exposição, apresentação e discussão da produção
de trabalhos científicos e culturais desenvolvidos pelos discentes e docentes, nas diversas áreas
de atuação do médico.
A importância deste evento configura-se na oportunidade de oferecer um espaço, onde os
trabalhos desenvolvidos pelos alunos e professores serão conhecidos e debatidos, gerando um
ambiente saudável de discussão científica e cultural, estimulando a continuidade dos trabalhos e
incentivando a participação daqueles que ainda não se engajaram em projetos desta natureza.

CAPÍTULO I - Dos Objetivos
Art. 1º – Reunir discentes, docentes e profissionais da saúde em um fórum científico
interdisciplinar para refletir sobre diversos temas relacionados a área da saúde.
Art. 2º – Estimular a produção científica, por meio de apresentação e discussão das pesquisas em
desenvolvimento no campo da saúde.
Art. 3º – Proporcionar encontros e debates entre estudantes e professores com experiência
científica e acadêmica.
Art. 4º – Promover o desenvolvimento técnico-científico acadêmico, através da apresentação de
pôster, palestras e debates sobre assuntos relacionados à comunidade médica.

CAPÍTULO II - Das Inscrições e da Seleção
Art. 5º – Poderão inscrever trabalhos: Docentes, discentes de graduação, especialização e pósgraduação de cursos da área da saúde e profissionais da saúde.
Art. 6º – As inscrições de trabalhos serão realizadas na modalidade de pôster, sendo que os dois
resumos que obtiverem maior nota pela comissão julgadora serão nomeados para apresentação na
modalidade oral.
Art. 7º – É necessário que apenas um dos autores, independentemente de ser o principal, faça a
submissão do trabalho.
§ 1º: É necessário que o autor que submeteu o trabalho esteja com a inscrição confirmada no
evento;
Art. 8º – Serão aceitos trabalhos com no máximo 05 (cinco) autores, sendo obrigatória a
constatação de, pelo menos, um docente de cursos da área da saúde como autor e/ou orientador.
§ 1º: Cada autor e coautor poderão apresentar na modalidade pôster no máximo 02 (dois)
trabalhos;

Art. 9º – As submissões de trabalhos poderão ser feitas a partir de 05/10/2018.
§ 1º: Serão aceitos trabalhos inscritos até 31/10/2018;
§ 2º: O relator será informado sobre a aceitação do trabalho até o dia 05/11/2018;
§ 3º: Os trabalhos selecionados para apresentação oral serão informados com 48h de antecedência;
Art. 10º – Todos os trabalhos que envolverem Seres Humanos de forma direta (pessoas) ou
indireta (prontuário de pacientes, coleta de materiais, entre outros) deverão ser acompanhados de
cópia digitalizada do Parecer de Aprovação do Comitê de Ética de Pesquisa (CEP), atendendo a
resolução 466/2012 do CONEP e quando necessário da resolução nº 510/2016; caso contrário,
serão automaticamente recusados.
Art. 11º – O envio do trabalho deverá ser feito através do e-mail:
cientifico.simposiomedicinafasb@gmail.com, sendo que não serão aceitos trabalhos enviados
via FAX, correio ou qualquer outro meio que não seja a inscrição via e-mail.
§ 1º: Para os trabalhos que envolvem a participação de seres humano, enviar no e-mail, juntamente
com o resumo, a cópia digitalizada do Parecer de Aprovação do Comitê de Ética de Pesquisa
(CEP).
Art. 12º – A apresentação dos trabalhos no I Simpósio de Medicina da FASB implica na concessão
do direito de publicação nos anais do evento.
Art. 13º – Os trabalhos apresentados no I Simpósio de Medicina da FASB podem ser de Pesquisa,
Extensão ou Ensino.

CAPÍTULO III – Do envio do resumo via e-mail
Art. 14º – No e-mail de submissão do trabalho deverão conter os seguintes itens:
a) Área temática: Utilizar “Saúde”
b) Título do trabalho
e) Instituição de Ensino Superior (IES)
f) Cidade da IES
g) Estado da IES
h) Nome dos autores e curso
i) Resumo simples (anexado ao e-mail em documento Word)
Art. 15º – Resumo do trabalho:
a) O texto deve ser redigido em português, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento
simples e deverá conter no máximo 2.500 caracteres (considerando somente o corpo do resumo);
b) O corpo do resumo deverá apresentar os seguintes itens: Introdução, objetivos, metodologia,
resultados e discussão, conclusão e referências;
c) Deverá conter na parte superior do resumo o título do trabalho, em caixa alta, negrito;
c) Outras informações, como nome, título do autor e IES, deverão estar escritas no resumo;

d) Deverá conter no resumo 3 palavras-chave, separadas por vírgula, conforme descritores da
saúde disponíveis em: http://decs.bvs.br/;
e) O resumo deverá obedecer os critérios de formatação vide modelo disponibilizado na mesma
plataforma que o regulamento de submissão de trabalhos científicos.
§ 1º: Depois de finalizados os prazos para submissão e homologação, o resumo não poderá ser
alterado, e não será possível inserir coautores, fazer alterações ou substituição dos mesmos;
§ 2°: Trabalhos postados fora dos padrões indicados não serão aceitos para avaliação.

CAPÍTULO IV - Das Normas de Apresentação
Art. 16º – Regras gerais para estrutura e apresentação do pôster:
a) Título (Elemento obrigatório) – Deve ser igual ao utilizado no resumo e constar na parte
superior do pôster, em caixa alta (letras maiúsculas), sem abreviações.
b) Subtítulo (Elemento opcional) – O subtítulo (se houver) deve ser diferenciado do título
tipograficamente ou separado por dois pontos (:).
c) Autores (Elemento obrigatório) – O nome de todos os autores (autoria pessoal ou entidade)
deve aparecer logo abaixo do título. Apenas serão aceitos trabalhos com até Cinco autores,
incluindo o orientador, que deve ser posicionado na relação de autores, como o último. O aluno
responsável por fazer a apresentação do pôster deverá ter seu nome destacado entre os autores.
d) Informações Complementares (Elemento obrigatório) – Nome da instituição, cidade, país,
endereço postal e/ou eletrônico do autor principal.
e) Conteúdo (Elemento obrigatório) – O conteúdo deve apresentar as ideias centrais do trabalho.
Os elementos a serem abordados no conteúdo são: Introdução, objetivos, metodologia, resultados
e discussão, conclusão. Deve-se evitar o uso de citações diretas e notas de rodapé.
f) Referências (Elemento obrigatório) – As principais referências devem ser elaboradas conforme
a ABNT NBR 6023, não ultrapassando o número de cinco.
g) Material – O pôster deve ser apresentado impresso em lona, acrílico ou plástico.
h) Dimensões – Largura: 0,90 m / Altura: 1,20 m. A letra do texto recomendada deve ser de tal
tamanho que permita a sua leitura a, pelo menos, 2 m de distância do painel (sugerimos o tamanho
mínimo de 28), de modo a facilitar a visualização dos participantes.
i) Exposição - O pôster deverá ser fixado uma hora antes do início da apresentação e sua retirada
somente após o encerramento do evento.
j) Deve ser evitado o excesso de texto, sendo preferida a utilização de destaques, esquemas,
figuras, fotografias e gráficos;
k) A fixação e retirado do pôster serão de responsabilidade exclusiva dos autores do trabalho;
§ 1º: A apresentação oral ocorrerá durante o evento (com 15 minutos de apresentação e 05 minutos
de discussão para cada trabalho). Nesta sessão, todos os trabalhos serão debatidos pela comissão
julgadora;

CAPÍTULO V - Da análise pelos avaliadores
Art. 17º – Cada trabalho científico será analisado na forma de resumo simples com até 2.500
caracteres.
§ 1º Os trabalhos serão analisados por dois membros da Comissão julgadora, designada pela
comissão científica do simpósio, de maneira cega quanto aos autores e instituição;
§ 2º A comissão julgadora será formada por especialistas na área de saúde, com titulação de
Mestres e Doutores;
§ 3º Para a análise do resumos simples serão atribuídas notas individuais, de acordo com os
critérios de:
1) Clareza e objetividade do título (0-5 pontos)
2) Contextualização adequada da introdução (0-5 pontos)
3) Clareza, relevância e coerência da hipótese e objetivos (0-5 pontos)
4) Originalidade e relevância do trabalho (0-5 pontos)
5) Metodologia adequada e coerente com objetivos (0-5 pontos)
6) Apresentação dos resultados (0-5 pontos)
7) Conclusão (0-5 pontos)
§ 4º: Serão considerados na nota final dois algarismos decimais; caso o terceiro algarismo decimal
for igual ou superior a 5 (cinco), o segundo algarismo decimal será arredondado; no caso
contrário, ele será mantido;
§ 5º: Se houver grande discrepância entre as notas, um terceiro avaliador indicado pela diretoria
da comissão científica do I Simpósio de Medicina da FASB será consultado;
§ 6º: A nota mínima para aprovação e apresentação em pôster é 3,5;
§ 7º: A nota final será a média das notas atribuídas pelos avaliadores;
§ 8º: Obrigatoriamente, o resumo deverá respeitar os limites estabelecidos pelo sistema de
submissão e as normas de formatação. O descumprimento das normas terá impacto na nota final
do trabalho, com penalização no processo de avaliação.
Art. 18º Para a modalidade de apresentação pôster serão atribuídas notas individuais, de acordo
com os critérios de:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Estrutura da apresentação (0-5 pontos)
Fundamentação técnico-científica do trabalho (0-5 pontos)
Clareza e objetividade na apresentação (0-5 pontos)
Criatividade na apresentação visual do pôster (0-5 pontos)
Inovação (0-5 pontos)
Relevância (0-5 pontos)
Duração da apresentação (0-5 pontos)

CAPÍTULO VI - Da Premiação
Art. 19º – Os dois resumos que obtiverem maior pontuação serão nomeados para a apresentação
oral, sendo este resultado divulgado com 48h de antecedência.

Art. 20º – Os dois melhores trabalhos apresentados na forma de pôster e os dois trabalhos
apresentados na forma oral receberão certificado de menção honrosa como trabalho destaque no
I Simpósio de Medicina da FASB.
Art. 21º – É vedado aos membros da Comissão Científica concorrerem a prêmios, seja como
autores ou coautores.

CAPÍTULO VII - Dos certificados
Art. 22º – Os autores dos trabalhos científicos que não forem selecionados para a modalidade
oral, receberão os certificados de participação no I Simpósio de Medicina da FASB na condição
de autores de pôsteres.
Art. 23º – Os autores dos trabalhos científicos selecionados para a modalidade oral receberão os
certificados de participação no I Simpósio de Medicina da FASB na forma de apresentação oral.
Art. 24º – Os certificados serão emitidos de acordo com os dados enviados na inscrição e
entregues no dia do evento.

CAPÍTULO VIII - Das Considerações Gerais
Art. 25º – A Comissão Organizadora não se responsabilizará por danos ou extravios decorrentes
do manuseio do material exposto por pessoas não autorizadas, nem pelo próprio expositor.
Art. 26º – Os inscritos são responsáveis pela autoria do trabalho e por eventuais desrespeitos aos
direitos autorais de terceiros.
Art. 27º – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do evento.
Art. 28º – Reserva-se o direito, à Comissão Organizadora, de alterar as datas abaixo previstas,
para o melhor andamento do Simpósio:

CRONOGRAMA
04/10/2018 - Divulgação do Regulamento
05/10/2018 - Abertura do período de submissão de trabalhos
31/10/2018- Último dia do período de submissão de trabalhos
05/11/2018 - Divulgação dos trabalhos aprovados na modalidade apresentação de pôster
08/11/2018- Divulgação dos trabalhos aprovados na modalidade apresentação oral
10/11/2018 - Apresentação dos trabalhos em pôsteres
10/11/2018 - Apresentação dos trabalhos oral
Lucas Pereira
Presidente da Comissão Científica

