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II JORNADA DE MEDICINA DA FAMED UNIRV 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 A Comissão Organizadora do II Jornada de Medicina da Famed torna público o 

presente Edital para a seleção de trabalhos científicos. 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Poderão ser inscritos na II Jornada de Medicina da Famed UniRV, a ser realizada entre 

os dias 03 e 04 de março de 2017, trabalhos científicos acerca de grandes temáticas da 

Medicina: Saúde Coletiva, Ginecologia, Pediatria, Neurologia, Ortopedia, Clínica 

Médica, Cirurgia Geral, Cirurgia Cardíaca e Urgência e Emergência,  realizados por 

graduandos e profissionais de Saúde. 

2. DOS PRAZOS 

Os trabalhos científicos deverão ser enviados para o Comitê Técnico-Científico entre 0h 

de 20 de janeiro de 2017 e 23h59 de 20 de fevereiro de 2016. Somente serão aceitos 

trabalhos com a data de envio dentro do prazo acima citado. 

3. DA NORMATIZAÇÃO DOS RESUMOS DOS TRABALHOS 

3.1. Os trabalhos a serem submetidos deverão obedecer às regras do edital para 

envio de resumo, sendo desclassificados aqueles que assim não o fizerem; 

3.2.O corpo do resumo deverá ter até 2500 caracteres contando os espaços (sem 

contar o título do trabalho, os nomes do autor principal e dos coautores, palavras 

chaves e referências bibliográficas) e conter os seguintes itens, de acordo com as 

categorias abaixo:  

3.2.1. Se resumo de Pesquisa Científica: Palavras chaves (máximo  de 4), 

Introdução, Objetivos, Métodos, Discussão, Resultados e Conclusão. 

Observação: Em Métodos, descrever modelo, procedimentos, 

participantes, instrumentos, análise estatística, entre outros aspectos que 

os autores considerarem necessários. 

3.2.2. Se resumo de Relato de Caso: Palavras chaves (máximo  de 4), 

Introdução, Relato de Caso, Discussão e Conclusão. 

3.2.3. Se Relato de Experiência:  Palavras chaves (máximo  de 4), Introdução, 

Objetivo, Relato de Experiência, Discussão/Conclusão. 
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3.3.Os trabalhos devem ser escritos em digitação contínua, gravados em PDF, na 

fonte Times New Roman, tamanho 12. O título deve estar centralizado, em caixa 

alta e negritado; com espaçamento de 1,5 entre as linhas, em folha A4, com 

margens de 2,5cm (superior, inferior, esquerda e direita), a partir da primeira 

linha, sem recuo; 

3.4. Um dos autores deve OBRIGATORIAMENTE estar inscrito na II Jornada da 

Famed. Caso não tenha nenhum autor inscrito o trabalho será desclassificado; 

3.5.Os nomes dos autores devem vir centralizados, em itálico, abreviados e 

enumerados da seguinte forma: autores e coautores enumerados com 1 e 

orientador sendo o número 2 (sobrescrito), sendo o último nome, em caixa alta 

(maiúsculas) e negrito EX: PERIM, L.V.1  (Lucas Veloso Perim- autor 

principal); PIRES FILHO, H.S.1  (Humberto de Sousa Pires Filho- co-autor); 

GUERRA, H.S2 (Heloisa Silva Guerra - orientador); Deverá constar a 

identificação dos autores (apresentador em primeiro lugar, seguido dos co-

autores e por fim o orientador); 

3.6.INSTITUIÇÃO : Instituição onde estudam e/ou trabalham os autores, no rodapé 

da primeira folha (fonte Arial tamanho 10). Na seguinte ordem: Instituição, 

Cidade, UF, e país . Exemplo: ¹Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 

(IPTSP – UFG), Goiânia – GO, Brasil. Não escrever a palavra “Instituição” no 

início do parágrafo; 

3.7. As citações e referências bibliográficas deverão obedecer as normas atuais da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); 

3.8.Encontra-se disponível em anexo (ANEXO 1) a este edital um modelo de 

resumo simples a ser seguido. 

4. DO ENVIO DO MATERIAL 

4.1.Os trabalhos deverão ser enviados para a Comitê Técnico-Científico por meio do 

e-mail trabalhoscientificosjornada@gmail.com, obedecendo os prazos 

estabelecidos no presente edital. Somente trabalhos em que pelo menos UM dos 

autores tenham inscrição confirmada no evento poderão ser avaliados; 

4.2.O arquivo deve ser enviado no formato PDF sem senha, pois a senha impede a 

sua visualização por parte da Comissão Científica. 

5. DO REGULAMENTO  

5.1.Não serão aceitos trabalhos já publicados e/ou premiados em outros congressos; 
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5.2.Não serão aceitos trabalhos de autores diferentes submetidos à comissão que 

sejam versões modificadas do mesmo trabalho; 

5.3.Cada trabalho poderá conter no máximo 6 autores e 1 autor orientador, dos quais 

1 deverá, obrigatoriamente, estar inscrito no evento; 

5.4.Não haverá devolução do valor da inscrição do evento para os inscritos cujos 

trabalhos científicos não foram selecionados para a apresentação; 

5.5.Cada participante poderá estar inscrito como autor principal de apenas dois 

trabalhos e como coautor de ilimitados trabalhos; 

5.6.Será emitido 01 (um) certificado por trabalho aprovado, no nome do autor 

principal, constando também os nomes dos demais coautores, o título do 

trabalho e a forma de apresentação; 

5.7.Não serão aceitas revisões bibliográficas; 

5.8.Os resumos serão analisados quanto à adequação à proposta do evento e quanto 

ao cumprimento das normas de apresentação definidas por este edital; 

5.9.A lista dos trabalhos selecionados será divulgada até 22 de fevereiro de 2017 por 

meio do site da UniRV, e informada aos autores via e-mail; 

5.10. É de responsabilidade dos autores ou coautores afixar e desafixar seu 

pôster no período determinado pela Comissão Organizadora para a exposição 

dos trabalhos; 

5.11. Os resumos deverão ser encaminhados no idioma português; 

5.12. Após a finalização do cadastro do resumo ou o encerramento do prazo de 

inscrições, não serão aceitas alterações de qualquer natureza, inclusive no 

conteúdo do resumo e no cadastramento dos autores; 

5.13. TODOS os trabalhos serão apresentados na modalidade PÔSTER; 

5.14.  O conteúdo científico e ético dos trabalhos é de inteira responsabilidade 

dos autores. 

6. DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

6.1.O processo de seleção será realizado pela Comissão Técnico-Científica , 

formada por professores e profissionais da área da Saúde e da Educação que se 

destacam em seus campos de trabalho e pesquisa. Cada trabalho será analisado 

por dois professores e avaliado de acordo com critérios pré-estabelecidos em 

uma ficha de avaliação, resultando numa nota de 0 a 100. A Comissão 

selecionará os trabalhos divididos nas seguintes categorias científicas: 

 Saúde Coletiva 
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 Ginecologia 

 Pediatria 

 Neurologia 

 Ortopedia 

 Cirurgia Geral 

 Cirurgia Cardíaca 

 Urgência e Emergência  

 Clínica Médica 

6.2.Serão selecionados 60 trabalhos para apresentação em pôster, sujeito a 

alterações caso a Comissão Técnico-Científica  julgue necessário. A Comissão 

Técnico-Científica é soberana, não havendo possibilidade de mudanças nos 

resultados. 

7. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

7.1.Os trabalhos serão apresentados exclusivamente na modalidade Pôster; 

7.2.A data e horário da apresentação será previamente informada pela Comissão 

Organizadora; 

7.3.Os espaços para exposição estão sujeitos a alterações, cabendo ao responsável 

pelo trabalho certificar-se do local; 

7.4.O  pôster deverá seguir a dimensão de 120 x 90 cm (altura x largura). Caso o 

pôster seja impresso em dimensões diferentes das estabelecidas, o trabalho será 

automaticamente desclassificado. Ademais, recomenda-se boa apresentação 

gráfica, com texto, ilustrações, gráficos e tabelas (se houver). As letras de 

“títulos” do pôster devem ter ao menos 02 (dois) cm de altura. Na parte superior 

do pôster, deverão constar o título do trabalho (igual ao do resumo aceito), nome 

dos autores e a instituição (com cidade e estado de origem). Não escrever 

“Título”, “Nome dos autores” nem “Instituição” no início do parágrafo; 

7.5.O nome dos autores deve ser ordenado da seguinte forma: iniciar pelo último 

sobrenome do autor principal, seguido das iniciais do restante do nome (letras 

maiúsculas). Idem para os demais coautores. Os nomes devem estar separados 

por ponto-e-vírgula e enumerados (sobrescrito). O nome do apresentador deverá 

estar sublinhado. O nome do autor orientador deve ser o último citado. Exemplo: 

FERNANDES, V. S.1; SILVA, C.; SOUZA, R. F.2 ; 
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7.6.Os pôsteres deverão ser confeccionados em forma de banner (Plotter). Não 

poderá ser utilizado outro material para fixação dos pôsteres no dia da 

apresentação, que não o fornecido pela Comissão Organizadora; 

7.7.O limite de tempo para a apresentação de pôster será de 5 minutos, sendo 3 

minutos para a apresentação do pôster e 2 minutos para a discussão do trabalho; 

7.8.Caso no momento da visita da Comissão Avaliadora aos pôsteres o expositor 

não esteja presente, seu trabalho será automaticamente desclassificado; 

7.9.Os autores serão responsáveis pela fixação do pôster, no dia, local e horário a ser 

divulgado pela Comissão de Temas Livres posteriormente. 

7.10. Serão permitidas propagandas de patrocinadores (clínicas, empresas, 

instituições, etc.) apenas no rodapé dos pôsteres, visto que citações ao longo do 

trabalho serão critérios de desclassificação. Casos especiais serão julgados pela 

Comissão Técnico-Científica. 

8. DA AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO  

A Comissão Avaliadora dos trabalhos será composta por docentes da área da saúde 

capacitados. Os critérios a serem considerados para a avaliação dos Resumos de 

Pesquisa Científica consistem de:  

• Relevância e originalidade na abordagem ao tema;  

• Clareza e pertinência dos objetivos e coerência com a metodologia;  

•Descrição dos métodos/procedimentos e análise estatística adequados ao delineamento;  

• Apresentação dos resultados e correlação com as conclusões;  

• Importância para o avanço do conhecimento ou impacto dos resultados.  

 

Na categoria Relato de Caso/ de Experiência serão considerados:  

• Relevância e originalidade na abordagem ao tema;  

• Clareza e pertinência dos objetivos e coerência com o relato;  

• Descrição do relato de caso ou experiência;  

• Discussão e correlação com as conclusões;  

• Importância para o avanço do conhecimento ou impacto social. 
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No dia 04 de março de 2017, será realizada a premiação  dos três melhores pôsteres. 

Todos os trabalhos científicos apresentados receberão certificado de participação no 

evento. Os certificados serão entregues ao final da apresentação.  

 Aparecida de Goiânia, 20 de Janeiro de 2017. 

 

 



 
¹ Acadêmico da Faculdade de Medicina da Universidade de Rio Verde – Campus Aparecida 

(UniRV), Aparecida de Goiânia – GO, Brasil; 

² Orientadora da Faculdade de Medicina da Universidade de Rio Verde – Campus Aparecida 

(UniRV), Aparecida de Goiânia – GO, Brasil. 
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ANEXO I 

 

HIGIENE: O PRIMEIRO PASSO PARA UMA VIDA SAUDÁVEL 

 

PERIM, L. V. 1; GONÇALVES, C. A.1;MACEDO, D. A. P. 1;; BORGES, M. A. S1.; 

GUERRA, H. S.2 

 

Palavras Chaves: Higiene, Educação em Saúde.  

 

Introdução: Higiene é o conjunto de conhecimentos e técnicas para evitar doenças 

infecciosas, que objetivam conservar a saúde do indivíduo e da população. De acordo 

com a Organização Mundial de Saúde um dos fatores mais importantes nesse sentido 

são as condições ambientais, o que abrange o meio em que se vive,  a qualidade do ar, 

água e solo.Objetivo: Conscientizar a comunidade adscrita a uma unidade de saúde da 

família a respeito da importância da higiene pessoal e coletiva. Relato de experiência: 

Os acadêmicos realizaram uma atividade de promoção da  saúde em uma igreja do 

bairro Jardim Miramar em Aparecida de Goiânia, com 38 pessoas da comunidade com o 

tema higiene individual e coletiva. Por meio da exposição dialogada discutiu-se sobre a 

importância da higiene corporal, bucal, alimentícia e domiciliar; além de debaterem 

sobre saneamento básico e realizarem uma atividade lúdica para ensinar a separação do 

lixo para a coleta seletiva. Conclusão: A integração dos acadêmicos com a comunidade 

é um dos pressupostos do curso de Medicina, e permite, além da articulação entre teoria 

e prática, uma maior sensibilização destes aos problemas da comunidade. A observação 

crítica da realidade estimula a criação de alternativas para auxiliar a população, que se 

concretizam em ações de promoção da saúde. Espera-se que esta iniciativa possa 

despertar na comunidade o sentimento de corresponsabilidade pela melhoria da saúde 

básica, e,  a longo prazo, diminuir a incidência e prevalência de inúmeras doenças 

relacionadas à falta de higiene. 
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