
EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS  

VII CONGRESSO ACADÊMICO MEDICINA UNILAGO 
 

1. DA INSCRIÇÃO 

1.1. A inscrição para o VII Congresso Acadêmico de Medicina Unilago será 

exclusivamente online pela plataforma Even3, no link: 

https://www.even3.com.br/camun2021 

1.2. O valor referente a taxa de inscrição é de R$ 15,00 para associados ao Centro 

Acadêmico Dr. Riad Younes e R$ 25,00 para não associados.  

1.3 O valor referente a taxa de submissão de trabalho é de R$ 35,00. 

1.4. As inscrições de trabalhos serão limitadas, sendo 60 (sessenta) o número máximo 

estipulado pela Comissão Organizadora do Vll Congresso Acadêmico de Medicina 

Unilago. 

 

2. DOS FUNDOS ARRECADADOS  

2.1 Os fundos arrecadados com as inscrições serão destinados ao pagamento dos 

custos do congresso. O valor excedente será destinado à outros custos de natureza 

fortuita. Nenhum envolvido na organização ou outras atividades do evento será 

remunerado. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1 O evento será totalmente online e terá vagas para submissões limitadas. Poderão 

ser submetidos ao Vll Congresso Acadêmico Medicina Unilago, a ocorrer nos dias 25 e 

26 de Agosto de 2021, trabalhos científicos que abordem temas da Medicina, realizados 

por graduandos e profissionais do curso de Medicina. O evento fará a publicação de 

anais na forma de resumos simples e banner digital, com apresentação oral dos 

trabalhos aceitos. Somente serão publicados nos anais os trabalhos que ocuparem as 

3 primeiras posições com as melhores notas. 

 

4. DOS PRAZOS 

4.1 Os resumos simples e banners digitais serão aceitos para avaliação até às 23h59min 

(horário de Brasília) do dia 18 de Junho de 2021 ou até atingir o limite. A lista com os 10 

melhores trabalhos será publicada até o dia 19 de Julho no site e nas redes sociais do 

congresso. Não serão aceitos trabalhos com a data de submissão fora do prazo. 

4.2 As apresentações orais dos 10 melhores trabalhos ocorrerão de forma online na 

plataforma Youtube nos dias 25 e 26 de Agosto de 2021. As demais submissões 

aprovadas serão expostas na forma de banner digital no site do evento. 

4.3 Ao final das palestras serão anunciadas as colocações e entrega dos prêmios.  

 



 

Prazo Resumos Simples, Banner Digital e Apresentações Orais 

01/06/2021 Abertura das inscrições e submissões dos trabalhos + banner digital 

18/06/2021 Último dia para submissão dos trabalhos + banner digital 

19/07/2021 Divulgação da lista com os 10 melhores trabalhos no site do evento 

25/08/2021 
e 
26/08/2021 

Apresentações orais dos 10 melhores trabalhos 

26/08/2021 Anúncio e premiação dos 3 melhores classificados 

 

5. NORMAS GERAIS 

5.1 O autor responsável pela submissão do resumo deverá estar inscrito no evento e 

deverá ser, automaticamente, o apresentador do trabalho e primeiro autor. É necessário 

que todos os coautores estejam inscritos no evento. Será considerado inscrito no evento 

o participante cuja inscrição foi concluída. Inscrições com status de pagamento 

pendente não poderão fazer submissão de trabalho. Será permitido o máximo de 

submissão de 01 (um) trabalho por autor, como primeiro autor, e o máximo de cinco 

coautores por trabalho. Sendo assim, cada trabalho poderá ter 6 (seis) autores e 1 (um) 

orientador, somando-se 7 (sete) integrantes. O orientador deve ser, obrigatoriamente, 

docente ou profissional da área da saúde. Caso o trabalho contenha apenas um autor, 

este deverá ser graduado em curso da área da saúde.  

5.2 Será permitido o máximo de submissão de 02 (dois) trabalhos por coautor, ou seja, 

um participante pode ser coautor de até dois trabalhos submetidos. Não serão aceitas 

alterações, de qualquer espécie, após a submissão do trabalho.  

5.3 Os resumos produzidos serão de responsabilidade exclusiva de seus autores, não 

refletindo, necessariamente, a opinião dos organizadores do evento. Os autores são 

responsáveis legalmente e administrativamente por qualquer infração à Lei de Direitos 

Autorais. Portanto, reiteramos que o trabalho submetido é de inteira responsabilidade 

dos autores do texto. 

 

6. NORMAS PARA A SUBMISSÃO DE RESUMOS SIMPLES 

6.1 O resumo simples e o banner digital devem ser enviados para o email 

camun2021unilago@gmail.com. 

6.2 Os trabalhos apresentados não poderão, sob pena de desclassificação, terem sido 

previamente publicados em edições anteriores do Vll Congresso Acadêmico de 

Medicina Unilago. 

a) O descumprimento da condição implica ainda perda de todos os direitos de 

premiação, incluindo anulação do certificado e anulação do prêmio. 

b) Trabalhos desclassificados não têm direito à devolução do valor de submissão do Vll 

Congresso Acadêmico de Medicina Unilago. 



6.2 O autor inscrito que realizar a submissão do resumo e do banner deve ser o primeiro 

autor do trabalho, sendo também o apresentador. 

6.3 No momento de submissão: 

a) Submeter o resumo no formato PDF (com identificação dos autores + instituição). 

b) O autor deve indicar o tipo de trabalho desenvolvido (trabalho original, trabalho de 

revisão ou relato de caso).  

c) Submeter o banner digital na forma de PDF (com identificação dos autores + 

instituição). 

6.4 Os artigos serão publicados nos anais de maneira idêntica ao submetido, sem 

revisão técnica ou gramatical, sendo sua adequação de inteira responsabilidade dos 

autores. Não serão aceitos trabalhos que necessitem de comitê de ética sem a devida 

aprovação. 

 

7. DA FORMATAÇÃO DOS RESUMOS SIMPLES 

7.1 O título do texto deve ser escrito com fonte Times New Roman, tamanho 12, caixa 

alta e centralizado.  

7.2 O resumo deve ser digitado em português, fonte Times New Roman, tamanho 12, 

parágrafo único, justificado, sem tabulação ou espaços no início dos parágrafos, 

mantendo espaçamento 1,5 entre linhas. 

7.3 A configuração de página exigida é:  

a) Formato do Papel: A4  

b) Margens: 3 cm para esquerda e superior; 2 cm para direita e inferior. 

7.4 A digitação do texto deverá ser contínua, em parágrafo único, com no máximo 20 

páginas em folha A4 (297x210mm), incluindo imagens, gráficos, tabelas e anexos.  

7.5 Os resumos devem ser enviados em formato de PDF (com identificação dos autores 

e instituição). 

7.6 Os nomes dos autores devem ser escritos com fonte Times New Roman, tamanho 

12, alinhado à direita, com nota de fim de texto identificando a titulação e a vinculação 

profissional dos autores. 

7.7 Apresentar os nomes completos do autor e coautores, sem abreviações. O 

orientador do trabalho deve estar entre os coautores, sendo o nome deste preenchido 

por último. 

7.8 O autor deve indicar o tipo de trabalho desenvolvido. A ser enquadrado em uma das 

categorias a seguir: 

a) Trabalho Original: trabalho científico original, resultante de pesquisa, com 

contribuição para o avanço da saúde. Nessa categoria se encaixam os trabalhos 

experimentais e os trabalhos epidemiológicos, por exemplo. Seguir a estrutura: a) 

Introdução, b) Objetivos, c) Metodologia, d) Discussão e resultados, e) Conclusões. 

Todos esses itens deverão estar destacados em Negrito. 



b) Trabalho de Revisão: Trabalhos que apresentem a síntese de assuntos bem 

estabelecidos, com análise crítica da bibliografia consultada, dando ênfase às 

conclusões. Seguir a estrutura: a) Introdução, b) Objetivos, c) Metodologia, d) Discussão 

e resultados, e) Conclusões. Todos esses itens deverão estar destacados em Negrito. 

c) Relato de Caso: Descrição objetiva do caso/experiência justificando, claramente, a 

relevância do relato. O resumo deverá ser estruturado com as seguintes informações: 

a) Introdução, b) Métodos, c) Relato de caso, d) Considerações finais. Todos esses itens 

deverão estar destacados em Negrito. 

7.9 Recursos visuais, tais como imagens, gráficos e tabelas, podem ser retirados de 

livros ou periódicos, desde que seja especificada a sua origem com nome da fonte, 

nome do artigo e páginas de onde foram retiradas. 

7.10 Em nenhuma hipótese serão permitidas alterações após a entrega dos trabalhos. 

7.11 Ao efetuar a inscrição do trabalho, os participantes declaram estar cientes e de 

acordo com todos os itens deste regulamento. 

 

8. DO BANNER DIGITAL 

8.1 O pôster deverá conter: título (em destaque), nome completo dos autores, 

instituições envolvidas, instituições financiadoras, caso existam, cidade e estado. O 

nome do apresentador deve vir sublinhado;  

8.2 O tamanho do pôster deverá respeitar as medidas de uma folha A4 (210 mm de 

largura e 297mm de altura). 

8.3 O título do pôster deve estar em Arial tamanho 14, negrito, centralizado. Os nomes 

dos autores devem estar em Arial 11, negrito, centralizado. Os títulos de seção deve 

ser em Arial 11, negrito, centralizado, caixa alta e negrito. 

8.4 Todos os textos normais devem estar em Arial 11, normal. Legendas de figuras e 

tabelas devem estar em Arial 10, centralizado abaixo da figura ou da tabela.  

8.5 O corpo do trabalho deve conter Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados, 

Conclusão e Referências; salvo Relato de caso, que poderá constar de Introdução, 

Relato de caso, Considerações Finais e Referências. Estas marcas devem estar legíveis 

e destacadas. Exemplo: “INTRODUÇÃO:” e “OBJETIVOS:”; 

8.6 As letras do banner digital deverá possuir um tamanho suficiente para que seja 

possível a leitura 

8.7 Somente será publicado os banners digitais aprovados pela Comissão Avaliadora e 

que não estiverem entre os 10 primeiros classificados 

8.8 Os autores dos banners digitais receberão certificados de Apresentação de Banner 

Digital. 

 

9. DAS APRESENTAÇÕES ORAIS 

9.1 Serão apresentados somente os 10 melhores trabalhos. 



9.2 A apresentação será realizada em forma de vídeo ao vivo, devendo o autor do texto 

elaborar os slides explicando o seu trabalho. 

9.3 Os slides deverão conter todos os itens necessários para a estruturação do trabalho 

(estabelecidos no tópico 7.8) e as referências utilizadas. 

9.4 As apresentações ocorrerão nos dias 25 e 26 de Agosto de 2021, por meio da 

plataforma Youtube. Os horários das apresentações serão divulgados nas redes sociais 

do evento e no site oficial.  

9.5 Cada apresentação terá uma duração máxima de 10 minutos. As apresentações 

que ultrapassarem o tempo sofrerão um decréscimo de 0,2 pontos por minuto. 

9.6 Ao final da apresentação os avaliadores poderão ou não realizar perguntas 

específicas sobre o trabalho. 

 

10. AVALIADORES  

10.1 Os membros da Comissão Avaliadora não poderão analisar os trabalhos que forem 

orientadores. 

 

11. DAS AVALIAÇÕES DOS TRABALHOS E APRESENTAÇÕES ORAIS 

11.1 Os trabalhos e apresentações serão avaliados por pares, sendo os trabalhos 

enviados para avaliadores com expertise na área de Ciências da Saúde e/ou 

Metodologia Científica. E as apresentações serão avaliadas por três avaliadores com 

expertise na área de Ciências da Saúde e/ou Metodologia Científica. 

11.2 Critérios de avaliação dos resumos escritos: 

a) Adequação às normas do evento; 

 b) Redação e organização do texto; 

 c) Relevância e contribuição científica; 

 d) Originalidade. 

11.3 As 10 melhores submissões estarão classificadas para a fase de apresentação. 

11.4 Critérios de avaliação das apresentações orais: 

a) Tempo de apresentação;  

b) Adequação às normas da apresentação oral; 

c) Domínio do conteúdo;  

d) Clareza nas informações;  

e) Apresentação dos métodos e resultados;  

11.5 A nota final da apresentação oral é de 10 pontos, tendo cada item uma pontuação 

máxima de 2 pontos.  

 



12. DAS PREMIAÇÕES DOS TRABALHOS ACEITOS 

12.1 Compõem os prêmios do Vil Congresso Acadêmico Medicina Unilago, o valor de 

R$ 2000,00 para o melhor trabalho apresentado no evento, o valor de R$ 1000,00 para 

o segundo colocado e R$ 500,00 para o terceiro colocado. 

12.2 Outros prêmios poderão ser ofertados se assim julgar a Comissão. 
 
 
13. Disposições gerais 

13.1 O descumprimento de qualquer um dos itens deste regulamento implicará pena de 

desclassificação do trabalho. 

13.2 Os casos omissos e situações não contempladas neste regulamento serão 

resolvidos com a Comissão Organizadora do Vll Congresso Acadêmico Medicina 

Unilago. 

13.3 Os vencedores da premiação do Vll Congresso Acadêmico Medicina Unilago serão 

anunciados na cerimônia de encerramento, no dia 26 de Agosto de 2021, sendo 

obrigatória a presença de pelo menos um dos autores ou orientadores na cerimônia 

para validar o recebimento da premiação. 

13.4 Caso nenhum autor ou orientador estejam presentes nessa cerimônia, será 

mantida a classificação do trabalho, mas os autores não terão direito à premiação. 

 

14. CONTATO 

14.1 Eventuais dúvidas podem ser dirigidas à organização do evento pelo e-mail: 

cadryunilago@gmail.com. 

 

 

 

_______________________ 

Coordenador do Curso de Medicina da Unilago 

 

_______________________ 

Presidente do CADRY 
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