
NORMAS PARA O ENVIO DE RESUMOS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

CIENTÍFICOS NA FORMA DE PÔSTER E APRESENTAÇÃO ORAL 
 

1. A seleção dos trabalhos que serão apresentados será feita pela comissão científica do 

evento por meio de análise dos resumos enviados. 

2. Os resumos deverão ser enviados exclusivamente para o e-mail: 

jamu.trabalhos@gmail.com, com extensão DOC ou DOCX. Solicite confirmação de 

recebimento. Não serão aceitas alterações posteriores ao envio. 
3. A data para envio dos resumos de pôsteres e das apresentações orais será de 01/08/2017 

até às 23h59min de 15/09/2017. 
4. Os autores receberão o aceite dos resumos via e-mail até o dia 20/09/2017 e terão até o 

dia do evento para confeccionar o pôster ou a apresentação oral.  
 

ÁREAS TEMÁTICAS 

• Ciências básicas na formação médica  

• Clínica médica 

• Clínica cirúrgica 

• Ginecologia e obstetrícia 

• Saúde mental 

• Pediatria 

• Medicina de família e comunidade  

 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 
1. Eleger um tema de interesse dentro das áreas propostas acima e possuir um professor 

orientador. 

2. Os grupos devem ser compostos por no máximo dez pessoas contando alunos, professor 

orientador e coorientador. O apresentador será único e deverá permanecer junto ao pôster.  

3. Um aluno poderá participar como apresentador de no máximo dois trabalhos. Como autor 

principal o aluno poderá participar de dois trabalhos, não havendo limite para participação 

como colaborador em outros trabalhos. 
4. Os alunos podem submeter resumos para pôster e para apresentação oral (duas 

submissões diferentes). 

5. Fiquem atentos aos prazos estabelecidos pela Comissão Organizadora. 

6. Em caso de dúvidas, enviem e-mail para jamu.trabalhos@gmail.com  

 
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO 

 

ATENÇÃO: Resumos redigidos em desacordo com as normas serão automaticamente 

descartados. 
 

1. O resumo deve escrito em português e se apresentar em duas páginas: 

a. A primeira página conterá a identificação: 
i. Categoria (pôster ou apresentação oral) 

ii. Título do trabalho 

iii. Nome completo do orientador (com e-mail para contato) 
iv. Nomes completos dos autores (com e-mail para contato) 

v. Instituição de ensino e local 

b. A segunda página conterá: 
i. Título do trabalho 

ii. Corpo do resumo (4000 caracteres, com espaços) – Introdução, 

Objetivo(s), Método(s), Resultados, Discussão e Conclusão.  

 

 

mailto:jamu.trabalhos@gmail.com


Observações importantes 

 

1. A digitação deverá ser contínua, sem parágrafos, com espaçamento 1.5, utilizando a fonte 
Arial, tamanho 12.  

2. Não serão aceitas abreviações, tabelas, gráficos, figuras ou notas de rodapé no resumo.  

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL 

1. A apresentação será feita em documento Power Point (2007 ou 97-2003), dentro das 

áreas temáticas. A apresentação oral terá duração de 15 minutos, com tolerância de 5 
minutos para mais ou para menos. Um único autor será responsável pela apresentação. 

 

MODELO DE RESUMO PARA SUBMISSÃO 

 

 
 



NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO PÔSTER 

1. O pôster deve apresentar: 

a. Título do trabalho (letras maiúsculas com fonte de 50 a 70) 

b. Nome do orientador e do(s) autor(es) (fonte 40) 

c. Titulação e filiação institucional do orientador e do(s) autor(es) (fonte 28) 

d. A dimensão 120 cm de altura com 90 cm de largura. 

2. O pôster deve ser redigido em duas colunas. Os tópicos obrigatórios, citados 

anteriormente nas instruções para elaboração do resumo (introdução, objetivo, 

métodos, resultados, discussão e conclusão), deverão ser destacados. 

3. Toda figura, tabela ou quadro deve ser indicado no corpo do texto, numerado, com 

descrição (título para tabela e rodapé para figura) e referências. 

4. O pôster deverá ser exposto conforme as orientações da comissão organizadora 

(local e data divulgados no site do evento e na página do Facebook), ficando 

afixado para visualização pela comunidade acadêmica. O autor do trabalho deverá 

permanecer junto ao pôster durante todo o tempo da apresentação para responder 

às questões dos interessados. 
 

 

 


