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EDITAL PARA INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
CIENTÍFICOS NA XIV SEMANA CIENTÍFICA DE MEDICINA (SECIMED) 

DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU (FURB) 

O Comitê Organizador da XIV Semana Científica de Medicina (SECIMED) da Universidade 

Regional de Blumenau (FURB), convocada pelo Centro Acadêmico de Medicina de Blumenau 

(CAMBLU), do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da FURB, no uso de suas atribuições, torna 

público o regulamento para inscrição e apresentação de Temas Livres durante a XIV SECIMED, na 

forma deste edital. 

1. DO PRAZO 

1.1. Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail (camblu@furb.br) até o dia 18 de julho 2016 às 

23h59. Após essa data e horário, as inscrições de temas livres serão encerradas. 

2. DAS MODALIDADES 

2.1. Poderão ser inscritos trabalhos nas seguintes modalidades: 

a) Artigo de pesquisa experimental; 

b) Relato de caso clínico; 

c) Artigo de pesquisa exploratória; 

d) Revisão bibliográfica; 

e) Relato de experiência. 

2.2. Exemplos: Trabalho de Conclusão de Curso, Projetos de Pesquisa, Relatos de Experiência de 

Atividades de Extensão (PET, IFMSA, Ligas Acadêmicas), entre outros; 

2.3. Dentre os trabalhos inscritos, com exceção da modalidade de relato de caso, os 5 (cinco) melhores 

serão selecionados para apresentação na modalidade oral, em plenária. Todos os demais trabalhos 

serão apresentados no formato pôster. 

3. DAS REGRAS PARA CONFECÇÃO E INSCRIÇÃO DOS RESUMOS 

3.1. Os resumos deverão ser enviados na língua portuguesa. Aqueles enviados em outros idiomas serão 

desclassificados; 

3.2. O resumo deverá ser enviado em formato de Microsoft Word;  
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3.2.1. Fonte: Arial; Tamanho 12; Espaçamento 1,5. 

3.3. Os resumos passarão por uma avaliação técnica, onde será analisado o seu conteúdo, o 

atendimento às normas deste edital e da gramática da língua portuguesa; 

3.4. Cada trabalho deverá ter apenas 1 (um) autor-apresentador, no máximo 6 (seis) co-autores e 1 

(um) orientador que seja professor de IES (Instituição de Ensino Superior) ou médico; 

3.5. O trabalho deverá ser obrigatoriamente cadastrado pelo autor-apresentador, sendo que todas 

informações serão enviadas somente para o seu e-mail. Cabe ao autor-apresentador transmitir 

informações aos co-autores e ao orientador; 

3.6. O autor-apresentador receberá por e-mail informações sobre a decisão da Comissão Selecionadora 

de Trabalhos da XIV SECIMED quanto ao formato (oral ou pôster) de apresentação de cada trabalho 

enviado. 

4. DA FORMATAÇÃO DOS RESUMOS 

4.1. O título deve ser digitado em CAIXA ALTA e ter no máximo 170 caracteres (incluindo espaços); 

4.2. É obrigatório a presença de “introdução”, “objetivos”, “metodologia”, “resultados”, “conclusões”, 

“descrição do caso”, “comentários”, “período de realização”, “objeto da experiência” e “análise 

crítica”, sendo que esses textos também farão parte da contabilização do número total de caracteres; 

4.3. O resumo de Pesquisa exploratória, Revisão bibliográfica e Pesquisa experimental deverá 

obedecer à seguinte estrutura: 

a. Introdução (400 caracteres incluindo espaços);  

b. Objetivo(s) (250 caracteres incluindo espaços); 

c. Metodologia (700 caracteres incluindo espaços);  

d. Resultados (700 caracteres incluindo espaços); 

e. Conclusões (450 caracteres incluindo espaços).  

4.4. Os relatos de caso serão apresentados somente na modalidade pôster e devem conter no máximo 

2500 caracteres (incluindo espaços), organizados nos seguintes tópicos: 

a. Introdução; 

b. Descrição do caso; 

c. Comentários. 



	
	

Rua	Antônio	da	Veiga,	140	–	Victor	Konder	–	Blumenau	–	SC	
Fone:	(047)	3321-0200	–	CEP:	89010-971	

E-mail:	camblu@furb.br	

 

4.5. Os relatos de experiência deverão conter: 

a. Período de Realização (100 caracteres incluindo espaços); 

b. Objeto da experiência (150 caracteres incluindo espaços); 

c. Objetivos (300 caracteres incluindo espaços); 

d. Metodologia (500 caracteres incluindo espaços); 

e. Resultados (500 caracteres incluindo espaços); 

f. Análise Crítica (500 caracteres incluindo espaços); 

g. Conclusões (450 caracteres incluindo espaços). 

4.6. Não é necessário relacionar as referências bibliográficas, apenas apresentá-las ao final do resumo; 

4.7. Abreviações deverão, preferencialmente, serem as de uso corrente ou com explicação prévia; 

4.8. Gráficos e/ou tabelas NÃO SERÃO aceitos como parte dos resumos; 

4.9. Os resultados devem ser expostos do modo mais claro possível e as conclusões devem ser 

baseadas nos dados apresentados. Trabalhos com resultados e conclusões do tipo “os resultados serão 

apresentados e discutidos...” não serão aceitos. 

5. DO ENVIO DOS RESUMOS 

5.1. Os trabalhos deverão ser enviados até a data 18/07/2016 EXCLUSIVAMENTE para o e-mail do 

CAMBLU (camblu@furb.br); 

5.1.1. Após o envio, a Comissão Selecionadora de Trabalhos da XIV SECIMED será 

responsável por enviar um e-mail de confirmação de recebimento do resumo em até 72 horas.  

5.1.2. Em caso de não conformidade com as regras do edital, o autor será informado e poderá 

corrigir o trabalho e reenviá-lo até o dia 22/07/2016. 

5.2. Não serão aceitos resumos enviados por quaisquer outros meios ou finalizado o prazo acima 

descrito. 

5.3. Para manter o sigilo e evitar favorecimentos, as informações sobre os autores do trabalho deverão 

ser inseridas em arquivo separado do resumo; 

5.4. Em arquivo separado do resumo, em formato PDF, deverá constar a identificação do trabalho, 

contendo: Título do resumo submetido; Nomes completos dos autores e orientador; Indicação do 

autor-apresentador; Endereço eletrônico para contato e CPF do autor-apresentador;  
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5.5. Para garantir o sigilo e evitar favorecimentos, cada resumo será identificado por um número 

aleatório, em ordem de recebimento, correspondente ao arquivo de identificação;  

5.6. É obrigatório que o autor-apresentador se inscreva na XIV SECIMED;  

5.7. Cada autor só pode ser autor-apresentador de, no máximo, 2 (dois) trabalhos;  

5.8. Caso forem aceitos mais de 2 (dois) resumos do mesmo autor-apresentador, um dos co-autores 

deverá obrigatoriamente ser indicado para apresentar os demais trabalhos, competindo exclusivamente 

aos autores essa indicação, até o prazo máximo de 48 horas depois da divulgação dos resultados. Do 

contrário, o(s) último(s) resumo(s) submetido(s) será(ão) automaticamente excluído(s);  

5.9 NÃO será permitida a inclusão de novos co-autores após o envio do resumo para o endereço 

eletrônico do CAMBLU; 

5.10. Membros do Comitê Organizador da XIV SECIMED não poderão submeter resumos, nem serem 

co-autores de trabalhos, para evitar possíveis favorecimentos durante a seleção; 

5.11. Membros do CAMBLU que NÃO fazem parte do Comitê Organizador da XIV SECIMED 

poderão submeter resumos, como autor-apresentador ou co-autor de trabalhos, pois os mesmos não 

têm relação com a Semana Acadêmica; 

5.12. O envio do resumo representa um compromisso do autor-apresentador em apresentar o trabalho, 

caso aceito, durante a XIV SECIMED. 

6. DA ANÁLISE E SELEÇÃO DOS RESUMOS 

6.1. Todos os resumos que estiverem de acordo com este edital serão analisados, de modo 

independente e sigiloso, por 2 (dois) consultores, membros da Comissão Selecionadora de Trabalhos 

da XIV SECIMED, formada por acadêmicos de Medicina da FURB. Cada consultor atribuirá uma nota 

(0 a 10), com base nos seguintes critérios:  

a) Título: tema abordado, importância, pertinência, inovação, criatividade e impacto;  

b) Introdução: o(s) marco(s) teórico(s) que deflagrou(aram) a realização do trabalho 

deverá(ão) ser claramente descrito(s) e coerente com o(s) objetivo(s); 

c) Objetivo(s): coerência com o título e com o método;  
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d) Metodologia: coerência com o(s) objetivo(s), clareza e suas características, além da força 

estatística. OBRIGATORIAMENTE indicar o tipo de estudo (quantitativa/qualitativo, 

observacional/experimental, caso e controle, prospectivo/retrospectivo, ensaio clínico e 

etc.); 

e) Resultados: coerência com o(s) objetivo(s) e com o método, não serão aceitas tabelas, 

gráficos e imagens no resumo; 

f) Conclusões ou Considerações Finais: coerência com o(s) objetivo(s) e com o método 

escolhido. 

6.2. Ao final das análises, será calculada a média de cada resumo, definido assim a seleção ou não do 

trabalho;  

6.3. Os resumos que apresentarem notas extremamente discrepantes após a avaliação dos consultores 

serão revisados conjuntamente pela Comissão Selecionadora de Trabalhos da XIV SECIMED;  

6.4. O autor-apresentador receberá por e-mail informações sobre a decisão da Comissão Selecionadora 

de Trabalhos da XIV SECIMED quanto à aceitação para apresentação na modalidade oral ou pôster de 

cada trabalho enviado;  

6.5. Datas e horários para exposição em pôster e apresentação oral serão previamente comunicados ao 

autor-apresentador por e-mail e divulgadas no site do CAMBLU e mídias sociais; 

6.6. Dentre os resumos submetidos, serão selecionados os cinco melhores para apresentação na 

modalidade oral em plenária e os demais serão apresentados no formato pôster. Todos os trabalhos 

serão avaliados individualmente por uma banca de professores avaliadores;  

6.7. A decisão pela apresentação no formato pôster ou apresentação oral compete exclusivamente à 

Comissão Selecionadora de Trabalhos da XIV SECIMED, decisão está considerada irrevogável;  

6.8. O resultado dos resumos selecionados será divulgado até o dia 29 de julho de 2016 através do site 

do CAMBLU (www.camblu.com.br), e-mail do autor apresentador e mídias sociais e publicação física 

no Mural Exclusivo da Medicina. 
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7. DAS DATAS IMPORTANTES 

DATA EVENTO 

Até 18/07/2016 Envio dos resumos 

Até 22/07/2016 Reenvio dos resumos não adequados ao edital 
19/07/2016 até 28/07/2016 Análise dos resumos 

29/07/2016 Divulgação dos trabalhos selecionados 

15/08/2016 até 19/08/2016 XIV SECIMED 
19/08/2016 Premiação dos trabalhos 

	

8. DA APRESENTAÇÃO EM PÔSTER 

8.1. Deve-se apresentar apenas um pôster por trabalho; 

8.2. A elaboração do pôster deverá seguir as seguintes instruções: 

a) O tamanho do pôster deverá ser de 1,20m (altura) x 0,90m (largura); 

b) O pôster poderá ser confeccionado em lona ou sulfite A0; 

c) A estrutura e o texto do pôster deverão conter os mesmos elementos indicados no 

resumo; 

d) Centralizar no topo o título do trabalho. Abaixo deverá constar nesta ordem: nome do 

apresentador sublinhado, nome dos co-autores e nome do orientador. Na linha seguinte 

apresentar as qualificações e a instituição dos autores, além do endereço eletrônico de 

contato do autor apresentador. 

e) Optar por fontes e tamanhos de fácil leitura (como Arial e/ou Times New Roman) de, 

no mínimo 20 e no máximo 28 para o texto; e, no mínimo 32 e no máximo 48 para o 

título. Este será um pôster e não um artigo ou livro, torne-o cômodo de ser lido; 

f) Sugerimos fundos muito claros e letras muito escuras (ou vice-e-versa), para obtenção 

de alto contraste, sem imagens em marca d’agua que podem atrapalhar a leitura; 

g) Lembre-se que seu pôster deve ser apreciado e julgado por sua forma enxuta e pelo seu 

conteúdo científico e não por ser visto como uma obra de arte; 

h) Fazer legendas autoexplicativas para figuras e tabelas; 
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i) Devem ser apresentadas apenas as referências bibliográficas principais, em formato 

ABNT. 

j) Recomenda-se o uso do logo da Universidade Regional de Blumenau e de instituições 

financiadoras de ensino. 

8.3. A colocação e retirada do pôster no local adequado caberá aos seus autores. Os trabalhos que não 

forem apresentados em data e local pré-estabelecidos serão desclassificados e não receberão 

certificado; 

8.4. As datas, horários e locais das apresentações serão enviadas ao e-mail do autor apresentador e 

publicados no site do Centro Acadêmico de Medicina de Blumenau (www.camblu.com.br); 

8.5. É de responsabilidade exclusiva dos autores a produção e confecção do pôster; 

8.6. É sugerido a todos os autores que DECLAREM se o estudo foi ou não aprovado/analisado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos ou Animais da IES, ser for o caso; 

8.7. Trabalhos apoiados integral ou parcialmente por instituições de fomento à pesquisa devem ter 

citadas as fontes de apoio; 

8.8. O trabalho em pôster deve ser apresentado no máximo em 10 minutos. Os apresentadores que 

ultrapassarem esse tempo terão suas notas diminuídas, de acordo com critérios dos avaliadores. 

9. DA APRESENTAÇÃO ORAL 

9.1. Os cinco melhores trabalhos serão selecionados para apresentação oral em plenária, em uma 

sessão especial, durante a XIV SECIMED; 

9.2. Para apresentação de cada trabalho será concedido tempo máximo de dez minutos, seguidos de 

dez minutos para comentários e perguntas da banca de professores avaliadores; 

9.3. Os trabalhos serão apresentados em sala de aula onde haverá um projetor de multimídia e um 

computador. Para melhor organização, o trabalho deverá ser entregue ao coordenador da sessão, em 

meio digital, até dez minutos antes do horário de início da sessão de apresentações do dia; 

9.4. A Comissão Selecionadora de Trabalhos e o Comitê Organizador da XIV SECIMED não se 

responsabilizam por problemas que possam vir a surgir durante a apresentação por falha dos autores. 

Caso isso aconteça, será concedido um tempo máximo de 2 (dois) minutos para resolução do 

imprevisto; 
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9.4. A data, horários e local das apresentações serão enviadas ao e-mail do autor apresentador e 

publicados no site do Centro Acadêmico de Medicina de Blumenau (www.camblu.com.br); 

9.5. Os trabalhos que não forem apresentados em data e local pré-estabelecidos serão desclassificados 

e não receberão certificado. 

10.  DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

10.1. Os trabalhos serão avaliados quanto a: 

a) O pôster: legibilidade e organização visual; 

b) O resumo: capacidade de síntese e sequência; 

c) A desenvoltura, capacidade de síntese e de comunicação do apresentador (critério de 

desempate para a premiação); 

d) Mérito do trabalho científico: alcance social, domínio do conteúdo, relevância da pesquisa. 

11.  DA PUBLICAÇÃO DOS RESUMOS 

11.1. Todos os resumos apresentados durante a XIV Semana Científica de Medicina serão publicados 

eletronicamente no site do Centro Acadêmico de Medicina de Blumenau (www.camblu.com.br). 

12.  DA PREMIAÇÃO 

12.1. O Centro Acadêmico de Medicina de Blumenau premiará o melhor trabalho de apresentação oral 

e o melhor trabalho de apresentação em pôster para reconhecer e motivar o acadêmico de medicina 

pesquisador e extensionista; 

12.2. Os prêmios ainda serão definidos e posteriormente divulgados; 

12.3. O anúncio e a entrega dos prêmios aos vencedores ocorrerão na solenidade de encerramento da 

XIV SECIMED. Em caso de ausência do autor apresentador, esse terá um prazo de 10 (dez) dias para a 

retirada do prêmio com algum membro do CAMBLU; 

12.4. O resultado será divulgado no site do CAMBLU (www.camblu.com.br), e-mail do autor 

apresentador e mídias sociais. 
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13.  DA CERTIFICAÇÃO 

13.1. Será emitido apenas um certificado para cada trabalho apresentado, citando o nome do trabalho, 

o nome dos autores e do orientador e a forma de apresentação; 

13.2. O autor-apresentador terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias após a emissão do certificado para 

retirá-lo. Após esse prazo a Comitê Organizador da XIV SECIMED não se responsabilizará pela 

guarda ou nova emissão do mesmo. 

14.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. A FURB, o Centro Acadêmico de Medicina de Blumenau, a Comissão Selecionadora de 

Trabalhos e o Comitê Organizador da XIV SECIMED não se responsabilizam pelos custos de 

transporte e hospedagem dos autores-apresentadores de qualquer trabalho enviado e aprovado, ou 

pelos custos da confecção do pôster; 

14.2. Questões eventualmente omissas no presente regulamento e eventuais recursos quanto à 

premiação serão decididos pelo Comitê Organizador da XIV SECIMED. 

 

Blumenau, 04 de julho de 2016. 

 
 

 
 
 

_____________________________               ____________________________ 
Henrique Luis Petrek Bonde    Dra. Elza Sperb 

   Presidente do CAMBLU – Gestão 2016            Coordenadora da XIV SECIMED 
 

 
 

 


