CARTA CONVITE
EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

O Departamento de Pesquisa torna público o presente Edital de Submissão de Trabalhos Científicos, visando a seleção de trabalhos para serem apresentados no 15º Congresso Médico Acadêmico,
de forma remota, que ocorrerá entre os dias 13, 14 e 15 de maio de 2021.
Caro Prof. Dr.xxxxxxxxxx,

1. INSCRIÇÃO
Em nome do Congresso Médico Acadêmico da Faculdade de Medicina de Jundiaí, o
1.1. Para submeter o trabalho, o autor principal deve estar obrigatoriamente inscrito no Congresso.
1.2. Podem participar
do processo
de submissão:
trabalhos para
inéditos,
finalizados,
autoria de
Departamento
de Pesquisa
gostaria de convidá-lo
fazer parte
da bancade
avaliadora
acadêmicos e profissionais de saúde sob orientação de um pesquisador, que deverá ser profissional
dos pôsteres
científicos, referente à área xxxxxxxx.
da área e/ou professor
universitário;
1.3. Os resumos dos trabalhos devem ser enviados para seleção exclusivamente através do site do
O evento ocorrerá nos dias 13, 14 e 15 de Maio de 2021 e ficaríamos honrados com
congresso.
1.4. Os trabalhos
ser compostos por, no máximo, 1 (um) autor, 4 (quatro) co-autores e 1
suadeverão
participação.
(um) orientador. Na submissão, seguir a seguinte ordem: autor principal, coautores, orientador.
Aguardamos sua confirmação para o seguimento de maiores orientações

2. Áreas Temáticas
2.1. Serão selecionados dez (10) trabalhos científicos de cada área temática (totalizando 60 trabalhos), sendo elas:
• Área Básica
• Saúde Coletiva
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• Ginecologia e Obstetrícia
• Cirurgia
• Clínica Médica
• Pediatria
2.2 Durante a submissão dos trabalhos pela plataforma, deverá constar a área temática que o trabalho
cientifico se adequa.
3. REGRAS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS RESUMOS
3.1. O resumo deverá ser redigido em português do Brasil, de acordo com as normas gramaticais e
ortográficas em vigor.
3.2. O orientador deve ser obrigatoriamente incluído no trabalho e ser citado na última posição.
3.3. O título deve conter, no máximo, 250 caracteres (com espaços) e estar em caixa alta.
3.4. O corpo do resumo deve conter, no máximo, 3500 caracteres (com espaços), divididas nos tópicos: Introdução; Objetivos; Material e métodos; Resultados; Conclusão.
3.5. As pesquisas com seres humanos ou animais devem ser aprovadas por um Comitê de Ética em
Pesquisa, respeitando a resolução 466/2012 do Ministério da Saúde. Tal aprovação deve ser explicitada no tópico “Material e métodos” do resumo.

3.6 Os resumos deverão ser enviados pela plataforma impreterivelmente até o dia 22 de abril de
2021.
3.7. Após o envio do resumo, não serão permitidas, sob qualquer hipótese,
correções
ou alteCARTA
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rações no texto, devendo este ser publicado exatamente como foi submetido.
4. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS RESUMOS
4.1. Trabalhos que não seguirem os critérios estabelecidos na Seção 2 e 3 deste Edital serão imediatamente desclassificados.
4.2. Os resumos serão avaliados por uma Comissão Científica formada por pesquisadores, médicos
e/ou professores universitários, definida pela Comissão Organizadora
Caro Prof. 60
Dr.xxxxxxxxxx,
4.3 Serão selecionados
trabalhos científicos para compor o 15º Congresso Médico Acadêmico,
sendo 10 trabalhos de cada área temática.
5. RESULTADOS
Em nome do Congresso Médico Acadêmico da Faculdade de Medicina de Jundiaí, o
5.1. Os trabalhos aceitos serão relacionados no site do Congresso até o dia 30 de abril de 2021.
Departamento
de Pesquisa
de convidá-lo
para fazer
parte da
avaliadora
5.2 Os trabalhos
científicos aceitos
serão gostaria
separados
em 2 categorias
distintas,
debanca
acordo
com a classificação obtida, a partir da seleção dos avaliadores.
dos pôsteres científicos, referente à área xxxxxxxx.
• O primeiro colocado de cada área temática (totalizando 6 trabalhos) deverá realizar apresentação oral.
O evento ocorrerá nos dias 13, 14 e 15 de Maio de 2021 e ficaríamos honrados com
• Os nove últimos colocados de cada área temática (totalizando 54 trabalhos) deverão realizar
sua participação.
apresentação
por vídeo.
5.3 O horário e o tipo das apresentações, que ocorrerão no dia 13 de maio de 2021, serão indicados
Aguardamos sua confirmação para o seguimento de maiores orientações
no site do Congresso até o dia 30 de abril de 2021.
6. APRESENTAÇÃO NA CATEGORIA “ORAL”
6.1 Os trabalhos selecionados para esta categoria serão apresentados remota e exclusivamente no
dia 13 de maio de 2021, às 9:30 am, durante o 15º CMA.
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6.2. O apresentador do trabalho deve ser o indicado durante o momento de submissão, podendo ser
o autor ou co-autor do projeto, porém jamais o orientador do trabalho.
6.3 A apresentação deve ser elaborada sob a forma de exibição de slides digitais, nos formatos *.PPT,
*.PPTX, *.PPS ou *.PPSX.
6.3. As apresentações dos trabalhos serão avaliados pela Comissão Organizadora, na data e no
horário divulgados no site do Congresso. Estas ocorrerão de forma remota pela plataforma zoom.
6.4. O apresentador deve comparecer na sala online de apresentação do projeto com 30 minutos de
antecedência ao horário indicado para sua sessão de apresentação. A ausência no horário previsto
acarretará em desclassificação automática do trabalho.
6.5. A apresentação de slides digitais deve ser preparada de acordo com as seguintes normas:
• O título da apresentação deve ser idêntico ao do resumo enviado.
• Abaixo do título e em letra menor deverá conter o nome dos autores, de acordo com a ordem
indicada na submissão, separados por ponto e vírgula.
• As respectivas instituições de cada autor também devem ser indicadas.
• O nome do apresentador deve estar sublinhado.
6.6 Os apresentadores terão 10 minutos para a apresentação. Após este tempo, a Comissão Científica terá 10 minutos para perguntas e comentários.
6.7 As apresentações poderão ser gravadas pela Comissão Organizadora do CMA durante a exposição e posteriormente disponibilizadas na plataforma do evento ou outras plataformas digitais.

6.8 Além da apresentação oral, cabe aos autores do trabalho enviar o pôster do trabalho e o trabalho na íntegra (seguindo as mesmas formatações do resumo já enviado) para o e-mail eventos@medicinecursos.com.br, em formato PDF, até o dia 7 de maio de 2021.
O pôster enviado
deve
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conter:
• Título do pôster idêntico ao do resumo enviado.
• Abaixo do título e em letra menor deverá conter o nome dos autores, de acordo com a ordem
indicada na submissão, separados por ponto e vírgula.
• As respectivas instituições de cada autor também devem ser indicadas.
• O pôster enviado deve ser dividido em: Introdução; Material e métodos; Resultados; Conclusão.
Caro Prof.
Dr.xxxxxxxxxx,
6.9 Todos os projetos
desta
categoria irão concorrer a premiação, sendo que os 3 melhores colocados
irão receber bonificações nos valores de 500, 200 e 100 reais (para primeiro, segundo e terceiro
colocados, respectivamente).
7. APRESENTAÇÃO
NAdo
CATEGORIA
“VÍDEO”
Em nome
Congresso Médico
Acadêmico da Faculdade de Medicina de Jundiaí, o
7.1 Os trabalhos selecionados para esta categoria deverão enviar um vídeo para o email evenDepartamento de
gostaria
de convidá-lo
para fazer
parte da banca
avaliadora
tos@medicinecursos.com.br,
dePesquisa
no máximo
10 minutos,
contendo
a apresentação
do trabalho
científico, até o dia 7 de maio de 2021.
dos pôsteres científicos, referente à área xxxxxxxx.
7.2. O apresentador do trabalho deve ser o indicado durante o momento de submissão, podendo ser
o autor ou co-autor
do projeto,
porém
jamais
o orientador
do de
trabalho.
O evento
ocorrerá
nos dias
13, 14
e 15 de Maio
2021 e ficaríamos honrados com
7.3 A apresentação deve ser elaborada sob a forma de exibição de slides digitais, nos formatos *.PPT,
*.PPTX, *.PPSsua
ou participação.
*.PPSX. As apresentações deverão ser enviadas em formato de vídeo (MP4 ou
AVI), contendo o vídeo do apresentador no quadrante inferior direito dos slides.
Aguardamos sua confirmação para o seguimento de maiores orientações
7.4. Os vídeos dos trabalhos científicos ficarão disponíveis na plataforma do Congresso e poderão
ser acessados por todos os inscritos no CMA, mas não irão concorrer a premiação.
7.5. A apresentação de slides digitais deve ser preparada de acordo com as seguintes normas:
• O título do pôster deve ser idêntico ao do resumo enviado.
• Abaixo do título e em letra menor deverá
conterdeo Pesquisa
nome dos15o
autores,
dede
acordo
com
ordem
Gestão
CMA, xx
Agosto
de a2020
indicada na submissão, separados por ponto e vírgula.
• As respectivas instituições de cada autor também devem ser indicadas.
• O nome do apresentador deve estar sublinhado
7.6 Além da apresentação oral, cabe aos autores do trabalho enviar o pôster do trabalho e o trabalho na íntegra (seguindo as mesmas formatações do resumo já enviado) para o e-mail eventos@medicinecursos.com.br, em formato PDF, até o dia 7 de maio de 2021. O pôster enviado deve
conter:
• Título do pôster idêntico ao do resumo enviado.
• Abaixo do título e em letra menor deverá conter o nome dos autores, de acordo com a ordem
indicada na submissão, separados por ponto e vírgula.
• As respectivas instituições de cada autor também devem ser indicadas.
• O pôster enviado deve ser dividido em: Introdução; Material e métodos; Resultados; Conclusão.
8. JULGAMENTO DAS APRESENTAÇÕES
8.1. O julgamento da apresentação, em categoria oral, é de inteira responsabilidade da Comissão
Científica, composta por pesquisadores, médicos e/ou professores universitários, e definida pela Comissão Organizadora do 15º CMA.
8.2. O julgamento das categorias Apresentação Oral será feito de forma independente.
8.3. O julgamento será os seguintes critérios:

•
•
•
•
•
•
•
•

Importância científica do trabalho;
Coerência entre a apresentação e o resumo do trabalho;
Adequação das conclusões aos objetivos do trabalho;
Emprego de metodologia científica na apresentação;
Qualidade, clareza e relevância dos resultados apresentados;
Didática e domínio do apresentador;
Qualidade, clareza e coerência do material apresentado;
Cumprimento do tempo de apresentação.
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8.4. A nota final do trabalho corresponderá à média aritmética das notas atribuídas pelos avaliadores.
8.5. Em casos de empate, prevalecerá o trabalho com maior nota atribuída no momento da seleção
Caro Prof.
Dr.xxxxxxxxxx,
dos resumos. Caso
o empate
permaneça, o trabalho deverá ser reavaliado por nova Comissão Científica para desempate.
Em nome do Congresso Médico Acadêmico da Faculdade de Medicina de Jundiaí, o
9. PREMIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
Departamento
Pesquisa gostaria
de convidá-lo
para fazer parte
daserão
bancapremiados
avaliadora de
9.1. Os 3 melhores
trabalhosdeapresentados
na categoria
“Apresentação
Oral”
acordo com a definição pela Comissão Organizadora, recebendo, também, certificação especial.
dos pôsteres científicos, referente à área xxxxxxxx.
9.2 Todos os projetos da categoria Apresentação Oral irão concorrer a premiação, sendo que os 3
melhores colocados
irãoocorrerá
recebernos
bonificações
dede
500,
200
e 100 reais
(para primeiro,
O evento
dias 13, 14nos
e 15valores
de Maio
2021
e ficaríamos
honrados
com
segundo e terceiro colocados, respectivamente).
sua participação.
9.3 Os três trabalhos
selecionados para a premiação deverão fazer uma apresentação para todos os
inscritos do 15º CMA, no dia 15 de maio de 2021, com duração de 10 minutos, no mesmo formato da
Aguardamos sua confirmação para o seguimento de maiores orientações
apresentação anterior.
9.4. A participação de membros da Comissão Organizadora como autores nos trabalhos é permitida.
Contudo, estes não poderão concorrer à premiação, recebendo apenas a certificação do trabalho. Em
relação à premiação, esta será atribuída ao próximo colocado na lista dos melhores trabalhos.
9.5. Os certificados de todos os trabalhos apresentados, na categoria “vídeo” ou “oral”, serão dispoGestão de Pesquisa 15o CMA, xx de Agosto de 2020
nibilizados no formato PDF no sistema do Congresso.
9.6. Para o recebimento do certificado de participação do 15º CMA, os congressistas deverão ter 75%
de presença no mesmo, assim como os demais ouvintes.

10. CALENDÁRIO
DATA
29/03
22/04
29/03 a 29/04
30/04
07/05

13/05 a 15/05
15/05

ATIVIDADES
Divulgação do edital e abertura de submissão de
resumos
Encerramento das submissões dos resumos
Apreciação e Seleção dos trabalhos pela Comissão
Científica
Divulgação dos trabalhos aprovados, data, horário
e tipo de apresentação
Encerramento do envio dos projetos aprovados na
categoria “vídeo” e do envio dos pôsteres e trabalhos na íntegra das duas categorias.
Apresentação dos projetos aprovados na categoria
“oral”
Premiação e apresentação dos 3 melhores trabalhos

