IV SEMANA ACADÊMICA INTERISNTITUCIONAL DE MEDICINA DE PASSO FUNDO
EDITAL 01/2019 – SUBMISSÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS
A comissão organizadora da IV SEMANA ACADÊMICA INTERINSTITUCIONAL DE
MEDICINA DE PASSO FUNDO: “ROTINAS DE EMERGÊNCIA”, da Universidade Federal
da Fronteira Sul – UFFS, e da Faculdade Meridional – IMED vem por meio deste
comunicar a abertura do período de inscrições para exposição pública e apresentação
oral de trabalhos acadêmicos.
As atividades ocorrerão nos dias 21, 22 e 23 de outubro de 2019 no Auditório Central
da IMED, localizado à Rua Senador Pinheiro, 304, Bairro Cruzeiro, Passo Fundo/RS.
1. OBJETIVOS
A IV SEMANA ACADÊMICA INTERINSTITUCIONAL DE MEDICINA DE PASSO FUNDO visa
promover a troca de informações e conhecimentos, através de palestras, exposição
pública e apresentação oral de trabalhos acadêmicos em diversas modalidades.
2. PÚBLICO ALVO
A IV SEMANA ACADÊMICA INTERINSTITUCIONAL DE MEDICINA DE PASSO FUNDO está
aberta à participação de docentes e discentes do curso de Medicina, dos demais
cursos da área da saúde e de trabalhadores da saúde com interesse na temática,
dispostos a ampliar seus conhecimentos.
3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO, ACEITAÇÃO, EXPOSIÇÃO PÚBLICA E
APRESENTAÇÃO ORAL DE TRABALHOS ACADÊMICOS
3.1 Para inscrever trabalhos acadêmicos, pelo menos um dos autores deverá estar
inscrito na IV SEMANA ACADÊMICA INTERINSTITUCIONAL DE MEDICINA DE PASSO
FUNDO.
O resumo deverá ser submetido pelo autor principal, inscrito no evento (inscrição
realizada em www.imed.edu.br/inscrição), na versão eletrônica em formato PDF,
digitado em Times New Roman tamanho 12, com espaço entrelinhas simples,
justificado, contendo até 500 palavras (excluindo-se título, palavras-chave e tópicos
referentes à modalidade de resumo escolhida). As referências bibliográficas não
serão incluídas na contagem de palavras. Os trabalhos deverão ser enviados
exclusivamente para o e-mail samedtrabalhos@gmail.com até o dia 20 de agosto de
2019, às 23h59minutos. Não serão aceitas submissões enviadas via fax, correio ou
qualquer outro meio além do e-mail citado acima.
3.1.1 Juntamente com o resumo deverá ser enviado o comprovante de pagamento da
inscrição do autor principal no evento.
3.1.2 Somente serão aceitos trabalhos com no máximo 06 (seis) autores. Cada
inscrito poderá enviar um único trabalho como autor principal, não havendo limites
para coautoria.
3.2 O resumo deve indicar a modalidade a qual se refere o trabalho; o título em letra
maiúscula, negrito e centralizado; nome completo dos autores e sua instituição e três
palavras-chave. A formatação do corpo do resumo deve seguir uma das modalidades
abaixo:
3.2.1 Resumo de Atividade de Extensão, apresentando Introdução,
Objetivos, Desenvolvimento, Conclusões e Referências (no máximo cinco
referências).

3.2.2 Resumo de Atividade de Pesquisa, apresentando Introdução, Objetivos,
Métodos, Resultados, Conclusões e Referências (no máximo cinco referências).
3.2.3 Resumo de Relato de Experiência, apresentando Introdução, Objetivos, Relato
de Experiência, Conclusões e Referências (no máximo cinco referências).
3.2.4 Resumo de Relato de Caso, apresentando Introdução, Objetivos, Relato de
Caso. Conclusões e Referências (no máximo cinco referências).
OBS: não serão aceitas inscrições de trabalhos de revisão bibliográfica narrativa.
3.3 Todos os trabalhos acadêmicos inscritos por estudantes de graduação devem
indicar o orientador - profissional da saúde ou docente de Instituição de Ensino
Superior, colocando-o como último autor.
3.4 Os autores dos trabalhos acadêmicos serão considerados responsáveis pelo
conteúdo e origem do material apresentado, isentando a Comissão Organizadora do
Evento de qualquer responsabilidade em caso de plágio ou eventuais conflitos éticos.
Não serão aceitas inscrições de trabalhos acadêmicos publicados ou apresentados
anteriormente.
3.5 Os trabalhos acadêmicos inscritos serão apreciados, selecionados e ranqueados
por uma Comissão Avaliadora, composta por docentes dos Cursos de Medicina da
Faculdade Meridional – IMED e da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS,
Campus Passo Fundo/RS. Ficará a critério da Comissão a forma de apresentação dos
trabalhos aceitos (apresentação oral ou por meio de Pôster).
3.6 A apresentação oral do trabalho acadêmico será de responsabilidade de um dos
autores, inscrito no evento. O apresentador deverá enviar o arquivo a ser utilizado,
em formato compatível com Power Point, para o e-mail samedtrabalhos@gmail.com,
até as 12h do dia 21 de outubro de 2019.
3.7 As apresentações orais, com duração de 07 (sete) minutos, ocorrerão nos dias 21
e 22 de outubro de 2019, entre 13h30min e 18h00min no local do evento. A
apresentação oral será dirigida por um Coordenador, indicado pela Comissão
Organizadora do Evento e o tempo será rigorosamente obedecido. Após cada
apresentação a banca composta por 02 (dois) avaliadores terá 05 (cinco) minutos
para fazer suas considerações. As melhores apresentações orais receberão menção
honrosa.
3.8 A entrega dos Pôsteres para exposição pública deverá ser realizada no dia 21 de
outubro de 2019, das 12h30min às 13h30min, para a Comissão Organizadora, no local
do evento. O Pôster deverá medir 120 centímetros de altura por 90 centímetros de
largura e conter os mesmos tópicos do resumo, de acordo com a modalidade, com a
inclusão das Referências Bibliográficas utilizadas. Poderão ser incluídas tabelas e
figuras. A confecção e exposição pública do Pôster, bem como a sua retirada no final
do evento, são de responsabilidade dos autores. Além disso, nos intervalos para
coffee break pelo menos um dos autores deverá ficar ao lado do Pôster para
explanação do trabalho.
3.9 O resultado da avaliação dos trabalhos acadêmicos inscritos, a modalidade e o
cronograma de apresentação (oral ou exposição pública), serão enviados via e-mail
para os autores, até dia 30 de setembro de 2019.
3.10 Não haverá devolução dos valores das inscrições no evento aos autores de
trabalhos acadêmicos não aprovados.
4. CERTIFICADOS DOS TRABALHOS ACADÊMICOS

4.1 Será fornecido um certificado por trabalho acadêmico aceito no evento.
4.2 Os certificados serão enviados via e-mail para o endereço eletrônico informado
no ato de inscrição do trabalho acadêmico.

Passo Fundo/RS, 22 de julho de 2019.

