Edital para Submissão de Resumos, Apresentações de pôsteres
e Apresentações Orais no XVII ENCONTRO MINEIRO DE
BIOMEDICINA- EMBM
A Comissão Organizadora do XVII ENCONTRO MINEIRO DE BIOMEDICINA torna
público o presente edital, a fim de selecionar trabalhos para serem apresentados no evento,
que será realizado nos dias 15, 16 e 17 de Maio, em Uberaba, Minas Gerais.

1) Informações Gerais
1.1-

A submissão de resumos destina-se à seleção para apresentação de pôster e
apresentação oral no XVII ENCONTRO MINEIRO DE BIOMEDICINA, que será
realizado nos dias 15, 16 e 17 de Maio, em Uberaba, Minas Gerais.

1.2-

Para a submissão de resumo, o participante deve primeiramente realizar sua
inscrição no evento.

1.3-

A inscrição no XVII ENCONTRO MINEIRO DE BIOMEDICINA dá direito ao
participante de submeter apenas um resumo para concorrer à apresentação de pôster
ou apresentação oral.

1.4-

Os resumos submetidos para a seleção podem ser da área de ensino, pesquisa e
extensão, e devem abordar temas relacionados e que contribuam para o
desenvolvimento científico da área biomédica.

1.5-

Ao submeter o resumo, o participante deverá escolher a modalidade preferencial de
apresentação, sendo as opções Apresentação de Pôster e/ou Apresentação Oral.
A modalidade da apresentação deverá ser escrita no assunto do e-mail.

1.6-

O assunto do e-mail, conforme a modalidade de escolha feita pelo apresentador,
deverá ser escrita conforme as opções abaixo:

1) Modalidade de Apresentação Oral
2) Modalidade de Apresentação de Pôster
3) Modalidade de Apresentação Oral e Pôster

1.7-

O resumo submetido como modalidade preferencial “ 3) Apresentação Oral e
Pôster” e, que não for selecionado pela Comissão Avaliadora para apresentação
oral, estará automaticamente sujeito à avaliação para Apresentação de Pôster.

1.8-

As Apresentações de Pôsteres e Orais serão divididas em duas categorias, sendo
elas Iniciação Científica e Pós-graduação. Para Apresentações Orais, serão
selecionados através dos resumos submetidos apenas três apresentadores por
categoria, totalizando seis apresentadores.

1.9-

Uma vez aceito o resumo, a Apresentação de Pôster ou Apresentação Oral será
realizada por somente um apresentador, que é obrigatoriamente o participante que
submeteu o resumo para seleção.

1.10-

A fim de garantir máxima imparcialidade do evento, membros da Comissão
Organizadora do XVII ENCONTRO MINEIRO DE BIOMEDICINA não poderão
concorrer às Apresentações Orais. No entanto, poderão participar da Apresentação
de Pôster, não concorrendo às premiações

2) REGRAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS
2.1 Formatação
2.1.1- Os resumos devem seguir o modelo de resumo do XVII ENCONTRO MINEIRO DE
BIOMEDICINA, disponível no site do evento.
2.1.2- O resumo deve conter até 2000 caracteres, incluindo os espaços.
2.1.3- O título deve ser centralizado, em fonte Times New Roman 14, negrito, espaçamento
1 e até 200 caracteres contando os espaços, sem ponto final.
2.1.4- Os nomes do apresentador e demais autores devem ser escritos por completo, em
letras maiúsculas, sem abreviações. O nome do apresentador deve ser o primeiro,
sublinhado.
2.1.5- A instituição e vínculo do apresentador e dos demais autores deve ser indicada
seguindo numeração subscrita aos nomes.
2.1.6- O resumo deve ser escrito em fonte Times New Roman 12, espaçamento simples e
justificado. Deve conter: Título, autores e respectivos vínculos com instituições, introdução,
objetivo, métodos, resultados, conclusão e palavras-chave.
2.1.7- Resumos de estudos ainda não concluídos devem conter os resultados parciais ou
esperados.
2.1.8- As palavras-chave devem ser termos relevantes relacionados ao estudo e de
preferência não utilizados no título. Mínimo de três e máximo de cinco palavras-chave.
Devem ser escritas em itálico, fonte Times New Roman 12, separadas por “;”.

2.1.9- Não colocar figuras ou tabelas, assim como não fazer citações e referências.

2.1.10- Segundo a ABNT, NBR 6028, o resumo deve ser redigido em parágrafo único.

2.2 Submissão
2.2.1- O prazo para a submissão de resumos é de 10 de Fevereiro a 19 de Abril de 2020,
sujeito a alteração pela comissão organizadora.
2.2.2- A submissão de resumos para apresentação de pôster será através do e-mail da
comissão organizadora: submissao.resumosembm@gmail.com
2.2.3- Os resumos devem ser submetidos em formato PDF. Não serão aceitos resumos
submetidos em outro formato .
2.2.4- O PDF deverá ser salvo com o nome do apresentador e especificar a área de
apresentação, podendo ser da área de Ensino, Pesquisa ou Extensão. Exemplo para nomear
o PDF: Bernardo Oliveira_Ensino
2.2.5- Após a submissão os resumos não poderão ser editados, salvo quando solicitada
correção pelo avaliador.
2.2.6- A confirmação do envio dos resumos serão realizadas dentro de 48 horas, após o
recebimento do resumo no e-mail da comissão. Caso não receba a confirmação via e-mail
dentro das 48 horas, pedimos gentilmente que submeta novamente o resumo.

2.3 Avaliação dos Resumos Submetidos
2.3.1- O prazo para a avaliação dos resumos submetidos é de 10 de Fevereiro a 19 de
Abril de 2020, sujeito a alteração pela comissão organizadora.
2.3.2- A avaliação dos resumos será realizada por comissão científica designada, podendo
um resumo ser aceito ou não pelo avaliador.
2.3.3- Não serão aceitos resumos que não atendam às regras do presente edital.

2.3.4- Após a confirmação por e-mail dos resumos submetidos, os apresentadores irão
também receber em seu e-mail uma carte de aceite, essa carta poderá ser enviada pela
comissão organizadora até o dia 03 de Maio de 2020.

2.4 Publicação dos Resumos Aceitos e Sugestões de Correção
2.4.1- A relação dos resumos aceitos e suas respectivas categorias de apresentação, será
publicada no site do evento no dia 04 de Maio de 2020, data sujeita a alterações pela
comissão organizadora.
2.5 Correção
2.5.1- O prazo para correção dos resumos é de 5 dias após o envio do e-mail de correção,
solicitado pela comissão organizadora.
2.5.2- Quando sugerido correções, o apresentador será notificado via e-mail sobre as
correções necessárias.
2.5.3- Uma vez sugerido, será de responsabilidade do apresentador realizar as devidas
alterações e submeter o resumo para reavaliação.
2.5.4- Resumos com sugestões de correção, se não submetidos para reavaliação dentro do
prazo previsto serão desconsiderados e não poderão concorrer à apresentação de pôster ou
apresentação oral.

2.6 Publicação Final dos Resumos Aceitos
2.6.1- A relação final dos resumos aceitos e suas devidas categorias de apresentação
(apresentação de pôster ou apresentação oral) será publicada no dia 04 de maio de 2020,
data sujeita a alteração pela comissão organizadora.
2.6.2- Todos os resumos aceitos no XVII ENCONTRO MINEIRO DE BIOMEDICINA
serão publicados no Livro de Anais.

2.6.3- Uma vez aceito o resumo, é de responsabilidade do apresentador providenciar,
segundo regras do edital, pôster ou arquivo de apresentação oral para as devidas
apresentações.

3)

Regras para apresentação de pôster e suas premiações

3.1 Formatação
3.1.1- O apresentador deve utilizar o modelo disponibilizado para a elaboração de pôster.
3.1.2- Figuras devem ter legendas claras, gráficos e diagramas devem ter tamanho para fácil
visualização, assim como todas as letras.
3.1.3- É obrigatório que o Título, autores, instituições e vínculos sejam idênticos ao resumo
submetido para seleção.
3.1.4- Os nomes do apresentador e demais autores devem ser escritos utilizando abreviações
no formato científico, em letras maiúsculas. O nome do apresentador deve ser o primeiro,
sublinhado.
3.1.5- A instituição e vínculo do apresentador e dos demais autores deve ser indicada
seguindo numeração subscrita aos nomes.
3.1.6- O pôster deverá conter, obrigatoriamente: Título, autores e respectivos vínculos com
instituições, e-mail do apresentador, introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados,
conclusões e referências.
3.1.7- As dimensões do pôster são 90 cm de largura e 120 cm de altura. O acabamento deve
ser em bastão e corda.
3.2 Apresentação
3.2.1- As Apresentações de Pôsteres das categorias de ensino, pesquisa e extensão
acontecerão no dia 15 de Maio de 2020 no horário das 17:00h às 18 h e 30 min.
3.2.2- Os pôsteres devem ser entregues à Comissão Organizadora no dia 15 de Maio de
2020, até as 14h.
3.2.3- O tempo de apresentação será de 8 minutos, seguidos de 2 minutos para arguição,
totalizando 10 minutos.

3.2.4- O apresentador deve estar presente durante todo o tempo reservado para a sessão de
apresentações de pôsteres.
3.2.5- É de responsabilidade do apresentador a retirada de seu pôster após o término da
sessão de apresentação de pôsteres. A Comissão Organizadora não se responsabilizará por
pôsteres que, eventualmente não sejam retirados pelos apresentadores.

3.3 Avaliações
3.3.1- Com o intuito de garantir máxima imparcialidade na avaliação das apresentações,
membros da Comissão Científica Avaliadora não poderão avaliar trabalhos nos quais
tenham autoria.
3.3.2- As apresentações orais serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:









Cumprimento das regras do edital e utilização dos modelos disponibilizados.
Relevância e originalidade do tema.
Delineamento experimental.
Coerência entre objetivos e resultados.
Discussão dos resultados.
Tempo de apresentação.
Domínio e didática do apresentador.
Arguição com a banca avaliadora.

3.4 Premiações
3.4.1- As apresentações de pôsteres estarão concorrendo aos prêmios:
 1º lugar na apresentação de pôsteres na categoria pós-graduação:
“Prêmio prof. Dr. Marcos Vínícius da Silva de Melhor Apresentação de Pôster na
categoria Pós-Graduação do XVII ENCONTRO MINEIRO DE BIOMEDICINA”
 1º lugar na apresentação de pôster na categoria iniciação científica:
“Prêmio prof. Dr. Marcos Vínícius da Silva de Melhor Apresentação de Pôster na
categoria Iniciação Científica do XVII ENCONTRO MINEIRO DE BIOMEDICINA”

3.4.2- Somente os primeiros colocados nas categorias Iniciação Científica e Pós-graduação
serão premiados, recebendo “Certificado de Premiação”. Os demais segundos e terceiros
colocados receberão certificados de “Menção Honrosa”.

3.4.3- Uma vez que o apresentador premiado não puder retirar seu certificado de premiação,
será permitido que um representante o faça, desde que ambos tenham previamente assinado
o documento de permissão para retirada do certificado. Este documento se encontra com a
Coordenação de Apresentação de Pôsteres.
3.4.4- A divulgação das premiações acontecerá durante o Encerramento do XVII
ENCONTRO MINEIRO DE BIOMEDICINA, no dia 16 de Maio às 17h e 20 min.

4) Regras para apresentação oral e suas premiações.
4.1 Formatação
4.1.1- O apresentador deve utilizar o modelo disponibilizado para apresentação oral pela
comissão organizadora.
4.1.2- O arquivo de apresentação oral deve conter no máximo 10 slides, elaborado em
Power Point. O apresentador é responsável por levar a apresentação salva no formato Power
point (ppt ou pptx) e formato PDF, assegurando-se contra eventuais erros de leitura do
arquivo.
4.1.3- Figuras devem ter legendas claras, gráficos e diagramas devem ter tamanho para fácil
visualização, assim como todas as letras.
4.1.4- É obrigatório que o título, autores, instituições e vínculos sejam idênticos ao resumo
submetido para seleção.
4.1.5- Deve conter na apresentação: Título, autores e respectivos vínculos com instituições,
introdução, justificativa, objetivos, materiais e métodos, resultados, conclusões e
referências.
4.2 Apresentação
4.2.1- As apresentações orais na categoria pós-graduação acontecerão no dia 16 de Maio de
2020 no horário das 10:20h às 11:20h.
4.2.2- As apresentações orais na categoria de Iniciação Científica acontecerão no dia 16 de
Maio de 2020 no horário das 14:00h às 15:00h.
4.2.3- O apresentador deverá estar presente no local com, no mínimo, 20 minutos de
antecedência para o início previsto de sua apresentação.

4.2.4- A apresentação será realizada através de projeção multimídia, sendo que a Comissão
Organizadora disponibilizará um notebook equipado com o software power point.
4.2.5- O apresentador é responsável por trazer consigo o arquivo da apresentação em pen
drive, salvo em formato power point (ppt ou pptx) e formato PDF.
4.2.6- O apresentador será o único responsável por esclarecer questionamentos da banca
avaliadora, sendo vedada a manifestação de demais autores.
4.2.7- O tempo para apresentação será de 10 minutos. A banca avaliadora terá 5 minutos
para arguição, totalizando 15minutos.

4.3) Avaliações

4.3.1- Com o intuito de garantir máxima imparcialidade na avaliação das apresentações,
membros da Comissão Científica Avaliadora não poderão avaliar trabalhos nos quais
tenham autoria.
4.3.2- As apresentações orais serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:









Cumprimento das regras do edital e utilização dos modelos disponibilizados.
Relevância e originalidade do tema.
Delineamento experimental.
Coerência entre objetivos e resultados.
Discussão dos resultados.
Tempo de apresentação.
Domínio e didática do apresentador.
Arguição com a banca avaliadora.

4.4 Premiações
4.4.1- As apresentações orais estarão concorrendo aos prêmios:




1º Lugar na categoria pós-graduação: “Prêmio prof. Dr. André Luiz Pedrosa de
melhor apresentação oral na categoria pós-graduação do XVII Encontro Mineiro
de Biomedicina”.
1º Lugar na categoria iniciação científica: “Prêmio prof. Dr. André Luiz Pedrosa de
melhor apresentação oral na categoria iniciação científica do XVII Encontro
Mineiro de Biomedicina”.

4.4.2- Somente os primeiros colocados nas categorias iniciação científica e pós-graduação
serão premiados, recebendo “Certificado de premiação”. Os demais segundo e terceiro
colocados receberão certificados de “Menção honrosa”.
4.4.3- Uma vez que o apresentador premiado não puder retirar seu certificado de premiação,
será permitido que um representante o faça, desde que ambos tenham previamente assinado
documento de permissão para retirada do certificado. Este documento se encontra com a
coordenação de Apresentação oral.
4.4.4- A divulgação das premiações acontecerá durante o encerramento do XVII Encontro
Mineiro de Biomedicina, no dia 16 de Maio às 17h e 20 min.

