
 

I. NORMAS GERAIS:  
1. O relator do trabalho deverá obrigatoriamente estar inscrito no congresso.  
2. Os trabalhos podem ser enviados até o dia 06/03/2019. 
3. Os trabalhos deverão ser oriundos de pesquisa científica, relatos de experiência e/ou relatos de caso.  
4. Os trabalhos que envolverem seres humanos e/ou dados provenientes de prontuários deverão 
apresentar número do protocolo de aprovação em Comitê de Ética com Pesquisa em seres humanos 
5. Obrigatoriamente o trabalho deve estar inscrito em apenas uma das áreas de conhecimento previstas. 
6. Categorias/áreas de conhecimento para submissão:  

Clínica Médica 
Ginecologia e Obstetrícia 
Pediatria 
Urgência e Emergência 
Medicina Geral de Família e Comunidade 
Clínica Cirúrgica 
Educação Médica 
Gestão em Saúde 
Envelhecimento e Cuidados Paliativos 
Cuidado Centrado na Pessoa e na Família 
Medicina e Bioética 
Saúde Mental 
Saúde e o trabalho interdisciplinar 
Ciências Básicas e Saúde 

7. Serão aceitos artigos científicos e relatos de caso 
8. Cada autor poderá submeter um limite de até 3 trabalhos.  
9. Para gerar o formulário de envio de trabalhos é necessário preencher o cadastro de inscrição, 
podendo o pagamento ser feito até a data de vencimento. 
10. Os trabalhos aprovados serão apresentados sob a forma de pôster no padrão disponibilizado no link 
anexo e publicados posteriormente nos Anais do Congresso. 
11. Premiação para o melhor trabalho apresentado, observando-se os critérios: originalidade, inovação e 
relevância para a Educação Médica. 
12. Todos os materiais produzidos sobre os resumos (anais, certificado, dentre outros) serão reprodução 
fiel das informações submetidas pelo autor. Portanto, não é possível proceder a alterações quanto à grafia 
do título, resumo ou autores após a data limite para envio de trabalhos. 
13. Cada trabalho poderá contar com até 06 autores incluindo o relator. 
14. A retirada dos certificados de apresentação dos trabalhos poderá ser feita logo após o término do 
prazo de apresentação dos mesmos em local indicado pela Comissão Organizadora.  
15. A Comissão Organizadora reserva-se no direito de não aceitar os trabalhos que não seguirem as 
normas estipuladas para o congresso. 
 
II. NORMAS TÉCNICAS: 
1. O resumo deverá ser elaborado de modo estruturado contendo os itens: título, introdução, objetivo(s), 
metodologia, desenvolvimento (resultados e discussão) e conclusão. Limite de até 350 palavras. Não 
devem ser consideradas dentro do limite de 350 palavras o título, autores, figura ou legendas da figura e 
referências bibliográficas. É obrigatório a utilização de 3 a 5 descritores em ciências da saúde (palavras 
chaves).  
2. As referências bibliográficas são itens obrigatórios e devem ser informadas logo abaixo dos 
descritores em ciências da saúde. Serão aceitas de 2 a 4 principais referências bibliográficas, 
apresentadas conforme normas da ABNT NBR 6023: Informação e documentação - Referências - 
Elaboração. 
3. O trabalho (resumo) submetido pelo portal de inscrição deverá estar no formato PDF. 
4. Os pôsteres deverão ser confeccionados em tamanho 90x110cm. 
 
III. DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS APROVADOS: 

Os autores receberão por e-mail a notificação de aprovação do trabalho a partir de 14/03/2019 


