
EDITAL DA III SEMANA ACADÊMICA DA ESCOLA DE MEDICINA
26 e 28 de outubro de 2021

1. DO EVENTO

1.1. As regras a seguir dizem respeito à submissão e apresentação de trabalhos

científicos para a III Semana Acadêmica da Medicina PUCRS - Inovação em Saúde,

que ocorrerá nos dias 26 e 28 de outubro de 2021, por meio online.

1.2. A apresentação de trabalhos no evento é uma oportunidade para docentes e

discentes da Escola de Medicina da PUCRS compartilharem as produções científicas

desenvolvidas com a comunidade universitária.

1.3. A III Semana Acadêmica da Medicina PUCRS - Inovação em Saúde seguirá os

seguintes eixos temáticos relacionados às principais áreas de atuação do estudante

de medicina:

• Eixo 1: Inovações em Educação Médica.

• Eixo 2: Inovações Clínicas na Saúde do Adulto e Idoso.

• Eixo 3: Inovações Cirúrgicas na Saúde do Adulto e Idoso.

• Eixo 4: Inovações em Saúde da Criança e do Adolescente.

• Eixo 5: Inovações em Saúde da Mulher.

• Eixo 6: Inovações em Medicina de Família e Comunidade.

2. DO CRONOGRAMA (horário de Brasília-DF)

• 02/08: Início do prazo de submissão dos resumos.

• 10/09: Fim do prazo de submissão dos resumos.

• 20/09 a 10/10: Período de avaliação dos trabalhos submetidos pela Comissão

Avaliadora.

• 10/10: Divulgação dos trabalhos selecionados para apresentação de pôster ou para

apresentação oral.



• 11/10 a 21/10: Período de submissão dos vídeos (pôsteres) dos trabalhos aprovados.

• 19/10: Início do prazo para inscrições de ouvintes.

• 22/10 a 29/10: Pôsteres e vídeos de trabalhos selecionados (exceto os premiados)

estarão disponíveis em pasta compartilhada para visualização pública.

• 25/10: Fim do prazo para inscrições de ouvintes.

• 26/10, das 18h30 às 21h: Primeiro dia da Semana Acadêmica.

• 28/10, das 18h30 às 21h: Segundo dia da Semana Acadêmica.

2.1. Horários referentes aos dias da Semana Acadêmica estão sujeitos a modificações.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições para a III Semana Acadêmica da Medicina PUCRS deverão ser feitas

para a modalidade de Ouvinte e/ou para a modalidade de Submissão de Trabalhos,

sendo ambas realizadas, exclusivamente, por meio de formulário eletrônico que será

disponibilizado a partir do início das inscrições neste Edital no site do evento e no

Instagram do DAGP (@dagp.pucrs).

3.1.1. A inscrição deverá ser realizada, exclusivamente, pelo estudante, sendo

esse responsável pelo correto preenchimento dos dados, os quais serão utilizados no

certificado de participação.

3.1.2. O estudante será responsável pelo preenchimento correto dos dados do

trabalho, os quais serão utilizados no certificado de participação.

3.1.3. É responsabilidade do estudante inscrito acompanhar as informações da

III Semana Acadêmica no seu e-mail, bem como certificar-se de que informou

corretamente o correio eletrônico no momento da inscrição.

3.1.4. As inscrições sem submissão de trabalho serão abertas após avaliação

dos resumos pela Comissão Científica e serão devidamente divulgadas no site do

evento.

3.2. Em casos de inscrição na modalidade de Submissão de Trabalho, o estudante

inscrito será considerado o apresentador do trabalho, caso for selecionado na



modalidade pôster ou na modalidade apresentação oral. Não será permitida a sua

substituição.

3.2.1. O apresentador não precisa ser, necessariamente, o autor principal do

trabalho.

3.2.2. O apresentador e o autor principal dos trabalhos deverão ser

obrigatoriamente alunos da Medicina devidamente matriculados em suas respectivas

instituições de ensino.

3.3. Categorias de público:

3.3.2. Alunos PUCRS: estudantes regularmente matriculados em cursos de

graduação da PUCRS.

3.3.3. PUCRS Alumni: estudantes recentemente graduados pela PUCRS (nas

ATMs 20/1, 19/1 e 18/1).

3.3.4. Alunos Externos: estudantes regularmente matriculados em cursos de

graduação de outras faculdades além da PUCRS.

3.4. Dados de preenchimento obrigatório no formulário de inscrição na modalidade

de Submissão de Trabalho:

3.4.1. Categoria de público: selecionar a opção de acordo com o tipo de

inscrição (ver item 3.3);

3.4.2. Deverá constar no início do trabalho qual o eixo temático escolhido,

dentre os seis (ver item 1.3.), e o tipo de trabalho: a)Revisões (incluindo revisões

narrativas, revisões perspectivas e revisões sistemáticas); b) Estudos observacionais

(relatos de casos, estudos transversais, estudos caso-controles) e de intervenção

(trabalhos com metodologia quantitativa ou qualitativa); c) Relato de experiência. Os

trabalhos observacionais e de intervenção precisam ser aprovados pela comissão

científica da Escola de Medicina e pelo CEP da PUCRS;

3.4.3. Título do trabalho (pode conter até 150 caracteres com espaços e deve

ser igual ao constante no resumo e na apresentação oral);



3.4.4. Corpo do trabalho (2.500 caracteres com espaços);

3.4.5. Instituição de Ensino;

3.4.6. Nome completo do autor principal e dos co-autores (incluindo o

professor orientador, se aplicável) e seus respectivos e-mails e instituições.

3.5. Valores de inscrição:

3.5.1. O evento será isento para todos os públicos.

3.6. Confirmação de inscrição:

3.6.1. Após se inscrever no evento, um email de confirmação será enviado para

o email cadastrado na plataforma.

3.7. Desclassificação de inscrição:

3.7.1. Não serão aceitos Trabalhos de Conclusão de Curso/Monografia,

Dissertações de Mestrado e  Teses de Doutorado.

3.7.2. Não serão aceitos trabalhos em língua estrangeira.

4. DOS TRABALHOS

4.1. Cada trabalho poderá ser inscrito uma única vez na III Semana Acadêmica da

Medicina PUCRS.

4.1.1. Não serão aceitos trabalhos que já foram publicados previamente em

eventos acadêmicos (Congressos, Simpósios, Semanas Acadêmicas, etc.) e em

revistas científicas.

4.2. Os trabalhos deverão ser compostos por, no máximo, oito autores - incluindo o

professor orientador do trabalho, se houver. Poderá ser enviado no máximo 3

resumos por autor principal e apresentador, sendo desconsiderado os resumos do

autor principal e do apresentador que ultrapassar o limite de submissões.



4.3. Os resumos deverão versar necessariamente sobre os eixos temáticos listados no

temário (ver item 1.3), e conter os seguintes tópicos obrigatórios:

• Trabalho Observacionais e de Intervenção e Trabalhos de Revisão: 1. Introdução;

2. Objetivos; 3. Métodos; 4. Resultados; 5. Discussão; 6. Conclusões.

• Relato de Caso/Série de casos e Relato de Experiência: 1. Introdução; 2. Objetivos;

3. Relato de Caso/Experiência; 4. Discussão; 5. Conclusões.

4.4. O resumo deve ter no máximo 2.500 caracteres, considerando espaços. Não são

contabilizados os caracteres do título e das palavras-chave. Não devem ser inseridas

ilustrações (gráficos, tabelas, equações, desenhos, figuras, quadros, etc.) e referências

bibliográficas. O texto deve ser escrito de forma clara e concisa, utilizando

construções lógicas e objetivas da norma culta da língua portuguesa.

4.4.1. O título deve limitar-se a no máximo 150 caracteres (incluindo espaços) e

não deve incluir siglas e abreviações, devendo ser o mesmo no resumo, no formulário

de inscrição, no poster e na apresentação oral.

4.4.2. O resumo deverá conter de três a cinco palavras-chave, de acordo com

os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde

(www.bvs.br).

4.4.3. O uso de abreviaturas será restrito àquelas já identificadas

anteriormente, por extenso, no texto do resumo.

4.4.4. Caso necessário, gênero e espécie de seres vivos deverão ser grafados

conforme normas internacionais.

4.4.5. Para assegurar a integridade da avaliação às cegas, o corpo do

manuscrito não deve conter informações sobre os autores e as instituições envolvidas

na pesquisa.

4.5. O trabalho deverá apresentar seguinte formatação: espaçamento 1,5 (sem

espaçamentos extras antes ou depois), alinhamento de texto justificado, recuo do

http://www.bvs.br


início do parágrafo 1,25cm e fonte Times New Roman de tamanho 12. Margem

superior e esquerda com 3 cm e margem inferior e direita com 2cm.

4.6. Pesquisas com seres humanos ou animais, nas quais estão incluídos relatos de

caso, devem ser aprovadas por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), de acordo com a

Resolução 466/2012, 580/2018, Carta Circular no 166/2018, CONEP, e complementares

do Conselho Nacional de Saúde, MS. Esta exigência faz parte do Termo de

Responsabilidade a ser firmado pelo autor na submissão do trabalho.

4.7. Os autores devem dar atenção a redação, revisão e adequação do texto. Os

resumos aprovados NÃO serão corrigidos ou revistos pela Comissão Científica do

Semana Acadêmica, sendo de exclusiva responsabilidade dos autores a correta

redação durante o prazo de submissão, pois não será possível fazer correções

posteriores.

4.8. Estrutura do resumo: o resumo deve ser redigido em Língua Portuguesa e deve

possuir a seguinte estrutura (conforme modelos disponibilizados na página do

evento):

4.8.1. Título do trabalho (pode conter até 150 caracteres com espaços);

4.8.2. Nome do(a) autor principal, dos co-autores e do professor orientador (se

aplicável);

4.8.3. Instituição de ensino superior de origem (Universidade, Unidade

Acadêmica e endereço completo) de cada autor, co-autor e professor orientador;

4.8.4. Corpo do resumo (pode conter até 2.500 caracteres com espaços, de

acordo com as especificações do item 4.3. Não é permitido incluir tabelas, equações,

desenhos, figuras e referências bibliográficas);

4.8.5. Palavras-chave.

4.9. Os trabalhos que não seguirem essas especificações serão desclassificados.



5. DA SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO DOS RESUMOS

5.1. Os resumos deverão ser submetidos em formato PDF pelo formulário de inscrição

até a data limite de: 16/07.

5.2. Em hipótese alguma serão aceitos resumos enviados por e-mail,

correspondência, fax, ou qualquer outro meio de comunicação que não o

estabelecido pelo item 3.1.

5.3. Resumos submetidos sem corpo do texto, incompletos ou em desacordo com

estas normas serão desclassificados.

5.4. Todos os resumos qualificados serão avaliados e selecionados exclusivamente

pela Comissão Científica da III Semana Acadêmica da Medicina PUCRS. Os

avaliadores não terão acesso às informações sobre autores ou instituições

relacionadas.

5.5. Cada resumo será analisado por dois avaliadores, que emitirão notas segundo os

critérios de avaliação descritos no item 5.6. Em caso de discordância entre os

avaliadores sobre o aceite do resumo, o resumo será enviado a um terceiro avaliador,

sendo considerada, para fins de decisão final, a avaliação da maioria dos avaliadores.

5.6. A Comissão Avaliadora da III Semana Acadêmica será responsável pela avaliação

dos trabalhos, de acordo com os seguintes critérios:

• Pertinência: resumo adequado à temática central e aos eixos da Semana

Acadêmica;

• Integridade: resumo atende aos critérios e padrões esperados para o formato

escolhido;



• Qualidade e coerência: resumo apresenta o conteúdo com clareza, metodologia

adequada ao alcance dos objetivos, relato de experiência alinhado com os objetivos e

integração entre os tópicos do formato escolhido;

• Análise e discussão: resumo apresenta reflexões, conclusões e/ou recomendações

explícitas e relacionadas ao objeto de estudo/interesse;

• Relevância: resumo apresenta contribuição para desenvolvimento da educação

médica, aplicação em outros contextos/instituições e/ou inovação nas práticas

relacionadas à atuação dos estudantes de medicina.

5.7. Os resumos aprovados serão divulgados pelo Instagram do DAGP (@dagp.pucrs)

até o dia 11/10.

5.7.1. Serão enviados e-mails aos apresentadores que submeteram os seus

trabalhos informando os trabalhos que foram aprovados.

5.8. Os seis melhores trabalhos aprovados serão classificados como Apresentação

Oral e Trabalho Destaque. Os demais trabalhos vão ser classificados no formato de

Apresentação de Pôster.

5.8.1. O apresentador do seu respectivo trabalho se compromete em

apresentar o pôster (de forma assíncrona) ou apresentação oral (de forma síncrona)

durante a Semana Acadêmica.

5.8.2. Serão selecionados para apresentação na modalidade Apresentação Oral

os trabalhos aprovados que tiverem obtido as melhores notas na avaliação dos

resumos através de média simples entre as avaliações.

6. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

6.1. Somente o estudante que inscreveu o trabalho no evento poderá apresentar o

trabalho.

6.2. Apresentação das modalidades Apresentação de Pôster e Apresentação oral:



6.2.1 Os trabalhos aprovados na modalidade Apresentação de Pôster serão

expostos de forma assíncrona no site do evento, por meio de um vídeo previamente

gravado pelo apresentador de no máximo 3 minutos, onde ele irá expor o pôster e

explicar o seu trabalho.

6.2.2. Os trabalhos aprovados na modalidade Apresentação Oral serão

apresentados por meio de uma apresentação de PowerPoint, virtualmente de forma

síncrona, com compartilhamento de tela via plataforma zoom perante uma comissão

de 2 (dois) avaliadores. A apresentação irá durar no máximo 5 minutos.

6.3. Os materiais de apresentação dos trabalhos, seja em pôster ou seja em

PowerPoint, deverão obedecer aos padrões visuais e de estrutura disponibilizados no

site do evento na forma de templates.

6.4. É obrigatória a presença do apresentador nos dias definidos para a Apresentação

Oral e para o esclarecimento de eventuais dúvidas da Comissão Avaliadora e/ou do

público em geral.

6.5. O tempo máximo para Apresentação Oral será de 5 minutos, com 5 minutos de

acréscimo para esclarecimento de dúvidas, devendo não exceder esse tempo.

6.5.1. A ordem das apresentações será divulgada assim que forem eleitos os

melhores trabalhos.

7. DOS CERTIFICADOS

7.1. Serão fornecidos certificados na qualidade de Ouvinte, Apresentação de Pôster,

Pôster Destaque,  Apresentação Oral e Trabalho Destaque.

7.1.1. Para obter o certificado de Ouvinte, o inscrito deve ter pelo menos 75% de

presença no evento.

7.1.2. Para obter certificação de Apresentação de Pôster ou Apresentação Oral,

é obrigatória a participação de pelo menos um dos autores no evento. Os certificados



são fornecidos para o trabalho, constando o nome de todos os autores. Não há

certificado individual por autor/apresentador. Serão emitidos certificados de

Apresentação de Pôster para trabalhos aprovados como pôsteres e de Apresentação

Oral e Trabalho Destaque para os resumos mais bem avaliados pela Comissão. O

Certificado de Pôster Destaque será reservado para o pôster que possuir maior

votação popular.

7.1.3. Para obter certificação de Apresentador Oral, é necessário que o

apresentador, definido no momento da inscrição, esteja inscrito no evento e realize a

apresentação de seu respectivo trabalho, no momento reservado para tal.

7.2. Os certificados serão emitidos de forma automática para cada inscrito.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. A Comissão Organizadora reserva-se o direito de cancelar, interromper, suspender

ou adiar a submissão, a seleção e/ou a apresentação dos trabalhos, no todo ou em

parte, em caso fortuito ou de força maior.

8.2. Os autores e orientadores dos trabalhos reconhecem e declaram, assumindo

todas as responsabilidades legais, de forma irrevogável e irretratável, que todas as

informações fornecidas, bem como o conteúdo do trabalho inscrito e as condições do

Termo de Responsabilidade na submissão, são verdadeiras, próprias e originais.

8.3. As Comissões Organizadora e Científica são incontestavelmente soberanas nas

suas decisões, inexistindo a possibilidade de recursos às suas decisões.

8.4. Ao enviar o trabalho para seleção, os autores e orientadores autorizam as

Comissões Organizadora e Científica a publicarem ou divulgarem o trabalho, não

cabendo qualquer pagamento por direitos autorais.



8.5. A submissão de qualquer trabalho, desde que cumprindo os requisitos

apresentados, já caracteriza a aceitação irrestrita de todas as regras aqui previstas.

8.6. Os casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora.

8.7. Qualquer dúvida, entre em contato com dagp.contato@gmail.com


