1º Simpósio Internacional de Direito Médico e da Saúde
Varginha – MG

Edital de Chamada para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos

A Comissão Organizadora do 1º Simpósio Internacional de Direito Médico e da
Saúde que ocorrerá em Varginha – MG, entre os dias 22 a 24 de abril de 2021
convida a comunidade acadêmica para o envio de trabalhos acadêmicos, a serem
apresentados durante o evento.

1. Das categorias:

1.1 Os trabalhos acadêmicos serão divididos em duas categorias:
a) Graduação;
b) Pós-graduação e profissionais;

2. Dos requisitos:

2.1 Serão aceitos para avaliação, os Trabalhos Acadêmicos que dissertem sobre
temas relacionados ao Direito Médico e da Saúde.

2.2 Somente serão aceitos os trabalhos enviados para a Comissão Organizadora no
período delimitado para as inscrições de trabalhos acadêmicos previsto neste edital;

2.3 Somente serão aceitos os trabalhos enviados para a Comissão Organizadora
que estiverem com a formatação adequada.
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2.4Os trabalhos deverão ser inéditos e serão expostos em banner definidos pela
Comissão de Direito Médico e da Saúde da 20ª Subseção da OAB – MG.

2.5 - É necessário que, ao menos o autor principal e o coautor que irá apresentar o
trabalho (quando houver) estejam inscritos no Congresso.

2.6 Os trabalhos poderão ser individuais ou em grupo.

2.7 Os trabalhos produzidos por alunos de graduação deverão, necessariamente, ter
o nome do professor responsável pela orientação.

3. Da Inscrição

2.1 As inscrições para envio de trabalhos acadêmicos (resumos/ relatos de caso)
estarão abertas no período 14 de setembro a 14 de dezembro de 2020;

2.2 O resumo da pesquisa com introdução, objetivos, justificativa e o layout do
banner, devem ser enviados para o email:eymardoliveira@gmail.com para que o
Comitê Científico tenha condições de avaliá-lo.

4. Da Seleção

4.1. As submissões

dos trabalhos

acadêmicos somente serão efetivadas

integralmente após a inscrição do autor e/ou coautor no evento;

4.2. Por meio de publicação no site do evento e/ou e-mail de resposta, a comissão
organizadora comunicará ao autor(es) a aprovação da inscrição.

4.3 Serão excluídos automaticamente os trabalhos acadêmicos enviados pelos
postulantes que não se adequarem aos critérios do presente edital e que conterem
plágio.
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4.4 A Banca Avaliadora de Trabalhos Acadêmicos, tanto da seleção como do
resultado da avaliação final, será composta por 2 (dois) docentes de distintas
instituições, os quais analisarão os artigos através do método de twoblinds, tendo
como objetivo a avaliação e escolha dos trabalhos que serão apresentados no
evento;

4.5 Em caso de empate ou não concordância quanto à escolha dos artigos, um
terceiro docente, selecionado pelo Comitê Científico, avaliará os trabalhos
acadêmicos.

5. Da Apresentação dos trabalhos

5.1 Os trabalhos serão apresentados em forma de Banner, confeccionado em
material tipo lona e deve estar estruturado da forma prevista neste edital.

5.2 Os trabalhos poderão ser apresentados nos idiomas português, espanhol ou
inglês. Porém os resumos deverão ser apresentados apenas em língua portuguesa.

5.3 A formatação e confecção dos banners devem estar de acordo com as normas
do congresso, descritas abaixo.

5.3.1 A apresentação obedecerá aos seguintes critérios:

a) Largura: 90cm; Altura: 120 cm.

b) Deverá apresentar o Título, nome do (s)autor (es), Instituição de Ensino
Superior, coautor (se houver), professor orientador (se houver), área temática,
introdução,

métodos,

resultado

e

discussão, considerações

finais

e

referenciais utilizados.
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c) Será ilustrado, obrigatoriamente, com, no mínimo, uma figura, quadro ou
tabela que poderá ser inserida em qualquer local do banner, sendo permitida
no máximo três figuras;
d) O conteúdo do banner deverá ser preenchido de maneira agradável ao olhar
do expectador;
e) A data e local da exposição dos trabalhos será indicada pela Comissão
Organizadora;
f) O autor deverá ficar junto ao banner na data, local e horário a ser
determinado pela Comissão Organizadora, a fim de expor oralmente o
trabalho.

5.3.2 A formatação obedecerá aos seguintes critérios:

a) O Título deve estar em Fonte Arial, tamanho 60, em caixa alta e negrito;

b) O nome do autor, coautor e professor orientador devem estar em fonte Arial,
tamanho 32, em caixa alta e negrito.

c) A Instituição de Ensino Superior e Área temática devem estar em fonte Arial,
tamanho 48, em caixa alta e negrito;

d) As palavras Introdução, Métodos, Resultados e Discussão, Considerações
finais e Referenciais utilizados devem estar escritas em fonte Arial, tamanho
60, em caixa alta e negrito.

e) O corpo do texto deve estar em fonte 40, em negrito, letras minúsculas,
exceto nomes próprios;
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f) As referências devem ser as mesmas citadas no corpo do texto e devem estar
na fonte Arial, tamanho 32.

g) As legendas de imagens devem estar escritas em fonte Arial, tamanho 28.

5.4 Os trabalhos submetidos que não atenderem à formatação indicada e às
normas da ABNT serão excluídos do processo de avaliação.

5.5

Serão admitidos no máximo cinco autores por banner, já contando o
orientador.

5.6 A Comissão Organizadora disponibilizará o local, mas não se responsabilizará
pela montagem e desmontagem dos banners.

5.7

O autor deverá apresentar-se com o banner na secretaria do Congresso, no
Hotel Café Royal, localizado à avenida Benjamin Constant, 310 em Varginha no
dia 21 de abril de 2021, das 14 horas às 16h horas, para confirmar sua
participação no evento.

5.8 A instalação obedecerá a numeração definida pela Comissão Organizadora
assim como os banners ficarão expostos durante o tempo determinado pela
mesma.

5.9

A montagem dos banners deve ser realizada com 01 (uma) hora de
antecedência à exposição dos mesmos.

5.10 Os painéis deverão conter canaletas de PVC nas bordas superior e inferior,
com cordão, para que sejam pendurados. Não será permitida a fixação do
banner com prego, fita adesiva ou similar.
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6. Da Avaliação:

6.1 São critérios para avaliação:

a) Adequação do tema;
b) Relevância, atualidade e natureza inovadora da temática abordada;
c) Interesse para o campo do Direito Médico;
d) Originalidade;
e) Adequação conceitual e metodológica para o alcance dos objetivos e dos
resultados;
f) Clareza e coerência.

7. Do Resultado Final:

7.1 O Resultado Final será divulgado no dia 24 de abril durante a manhã.

8. Dos Certificados e premiação:
8.1 Será disponibilizado um certificado impresso por trabalho aprovado, no qual
constarão os nomes de todos os autores, coautores e orientador.
8.2 Os três trabalhos vencedores de cada categoria receberão certificados
constando sua classificação.

9. Disposições finais:

9.1 As informações e conceitos emitidos em artigos assinados são de inteira
responsabilidade de seus autores.
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9.2 Os autores são responsáveis pelos conceitos e informações contidos nos
trabalhos enviados para publicação.

9.3 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

Comissão Organizadora
1º Simpósio Internacional de Direito Médico e da Saúde
Varginha – Setembro de 2020.
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