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EDITAL PARA ENVIO DE TRABALHOS 
CIENTÍFICOS PARA VII CONGRESSO MÉDICO ACADÊMICO 

DA UFJF – VII COMA 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1. A Coordenação Científica do VII Congresso Médico Acadêmico da UFJF faz saber que 

estão abertas, a partir do dia 14 de janeiro de 2013, as inscrições para trabalhos 
científicos no VII COMA. 

 
2. Os temas são livres para o envio de trabalhos, podendo também todas as Ligas 

Acadêmicas enviar suas produções científicas. 
 
3. Os trabalhos serão analisados em três categorias: 
 
a. Pesquisa científica 
b. Relato de caso 
c. Projeto de extensão 
 
4. No momento da inscrição, o candidato deverá informar a classificação para a qual seu 

trabalho irá concorrer. 
 
5. É condição sine qua non para envio de trabalho, que pelo menos um dos autores esteja 

inscrito no VII COMA (que será realizado de 16 a 18 de maio de 2013). 
 
6. Todos os trabalhos devem conter no máximo 6 (seis) autores, incluindo coautores. 
 

CAPÍTULO II 
DAS INSCRIÇÕES 

 
7. As inscrições dos trabalhos científicos terão início em 14 de janeiro de 2013, sendo o 

prazo final dia 06 de maio de 2013. 
 
8. Os resumos dos trabalhos deverão ser enviados para o seguinte e-mail: 

viicomaufjf@gmail.com em arquivo Word(.doc ou .docx) ou PDF. Deverá ser 
apresentado comprovante de inscrição paga até o dia final do envio dos trabalhos, caso 
isso não ocorra o trabalho será automaticamente desclassificado. 

 
9. Pelo menos um dos autores deverá estar inscrito previamente no VII COMA (vide art. 

5). 
 
10. Os trabalhos selecionados serão divulgados no dia 10 de maio de 2013. 
 

CAPÍTULO III 
DA NORMATIZAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 



 
11. Todos os trabalhos devem apresentar: Título, Nome do autor e apresentador, 

Nome(s) do(s) coautor(es), Nome do professor orientador e Instituição(ões).  
 
a. Nome dos autores: último nome apenas com inicial maiúscula, demais iniciais 

maiúsculas, separadas do último nome por espaço. Os autores são separados por 
vírgula (Ex. Silva AB, Souza CD). 

 
b. O certificado, um por trabalho, conterá o nome de todos os autores e será entregue no 

momento da apresentação do trabalho. Não será fornecida, posteriormente, 2ª via 
de certificado. 

 
12. O texto deverá ser estruturado, com os seguintes tópicos, não devendo ultrapassar 

300 palavras: Introdução, Objetivo(s), Metodologia, Resultados e Conclusões para 
Pesquisa Científica e Projeto de Extensão. Trabalhos de Relato de caso deverão 
ser estruturados em: Introdução, Relato de caso, Discussão e Conclusões.  

 
13. O resumo deve ter o corpo do resumo justificado, na fonte Times New Roman, 

tamanho 12 e espaçamento simples. 
 
14. Os resumos não devem vir acompanhados de tabelas ou gráficos. 
 
15. Abaixo do corpo do texto devem ser listadas as principais referências bibliográficas 

(no máximo 3), na formatação preconizada pela ABNT. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS APRESENTAÇÕES 

 
16. Todos os trabalhos selecionados deverão ser apresentados sob a modalidade de 

pôster. 
 
17. Os pôsteres devem ter até 100 cm de largura e 120 cm de altura, podem ter 

tabelas, gráfico e fotos, sugere-se a disponibilização de e-mail para contato no 
pôster. 

 
18. As apresentações deverão ser realizadas nas datas e horários estabelecidos, não 

sendo permitidas mudanças sem o consentimento prévio da Comissão Organizadora. 
Os candidatos cujos trabalhos forem aprovados ficam desde já cientes de que a 
comissão organizadora não será responsável pela confecção, transporte e/ou guarda 
dos pôsteres, durante e após o horário de encerramento do evento. 

 
19. Os pôsteres deverão ser fixados por seus apresentadores até 30 minutos antes do 

início do horário previsto. 
 
20. Os pôsteres serão divididos em grupos temáticos e serão expostos próximos entre si. 
 
21. Os trabalhos serão avaliados pela comissão científica e o apresentador de cada 

pôster deve estar ao lado de seu trabalho no momento da avaliação. Cada 
apresentador faz uma breve exposição de 5(cinco) minutos sobre seu trabalho e em 
seguida, será aberta à discussão entre o apresentador e a comissão avaliadora. 

 
22. As apresentações dos pôsteres ocorrerão nos dias 17 e 18 de maio de 



2013 nas instalações do CCS da UFJF. 
 
23. Os horários de apresentação de cada trabalho serão divulgados pela Comissão 

Organizadora até ao dia 10 de maio de 2013. 
 
24. A retirada dos pôsteres é de total responsabilidade dos seus apresentadores e deve 

ser feita após encerramento do horário previsto. 
 

CAPÍTULO V 
DA COMISSÃO AVALIADORA 

 
25. Será formada uma Comissão Avaliadora que terá a prerrogativa de avaliar os pôsteres 

durante VII COMA e suscitar o debate junto aos apresentadores. 
 
26. A Comissão Avaliadora será composta por, no mínimo, 02 (dois) avaliadores para cada 

grupo temático. 
 
27. A Comissão Avaliadora será composta por docentes da UFJF, os quais serão 

escolhidos pela Comissão Científica do VII COMA, gabaritados a avaliar os trabalhos 
inscritos e a gerar discussão qualificada sobre os temas apresentados. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
28. O melhor trabalho de cada categoria será premiado na cerimônia de 
encerramento do Congresso. 
 
29. A participação implica o conhecimento das disposições deste edital e a sua aceitação. 
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