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 A Comissão Organizadora do Congresso de Medicina e Saúde (CAMES) torna público o edital de 

submissão dos trabalhos científicos, que serão selecionados para serem apresentados no IV 

CAMES, a realizar-se nos dias 16, 17 e 18 de agosto de 2019, no Centro Universitário Atenas, em 

Paracatu-MG. 

 

1- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1- A comissão organizadora do IV CAMES torna público o período das 

inscrições e das submissões de trabalhos científicos compreendido entre os dias 

13 (treze) de maio de 2019 a 1 (primeiro) de julho de 2019, às vinte e três horas, 

cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos. 

1.2- Serão aceitos trabalhos científicos que abordem temas pertinentes à área 

de saúde, realizados por discentes, docentes e profissionais da área de saúde. 

1.3- É vedada a submissão de trabalho que tenha como autor qualquer membro 

da comissão organizadora, independente do setor da organização que ocupa ou 

posição que ocuparia na autoria do trabalho. 



 

 

1.4- A comissão científica poderá prorrogar o prazo de submissão dos trabalhos 

se compreender que há necessidade. 

2- DAS INSCRIÇÕES 

2.1- Poderá submeter trabalhos científicos todo e qualquer congressista 

regularmente inscrito no evento, e que tenha efetuado o pagamento da taxa de 

inscrição. 

2.2- Os resumos dos trabalhos deverão ser enviados para apreciação na forma 

de arquivo anexo no site do congresso (https://www.4cames.com.br/trabalhos/), 

em campo designado para essa finalidade. 

2.2.1- Não serão aceitos trabalhos enviados por e-mail, redes sociais, 

correios, ou de qualquer outro local do site do congresso diferente do 

discriminado no item 2.2. 

2.2.2- Caso seja necessário alterar a forma de envio dos trabalhos, essa 

mudança dar-se-á por meio de edital de retificação e cabe ao congressista 

acompanhar os editais e as possíveis alterações. 

2.3- Serão analisados apenas os resumos enviados nos prazos supracitados. 

3- DO REGULAMENTO 

3.1- No ato da inscrição do trabalho, deve-se selecionar o campo que o classifica 

como: trabalho experimental, trabalho epidemiológico, estudo qualitativo ou 

outro (especificar qual). Posteriormente, deve-se selecionar a categoria de 

apresentação (pôster ou tema livre oral); 

3.2- Os trabalhos inscritos e aprovados poderão ser apresentados nas seguintes 

modalidades: apresentação oral ou apresentação em pôster. 

 



 

 

3.2.1- No ato da submissão, o candidato deverá optar pela modalidade 

em que deseja concorrer, podendo inclusive, inscrever- se em ambas as 

modalidades. No entanto, apenas uma modalidade será selecionada, 

ficando vedada a apresentação de um mesmo trabalho nas duas 

modalidades ao mesmo tempo, no dia do congresso. 

3.3- Àqueles que concorrerem em ambas as modalidades, caberá aos 

Avaliadores da Banca de Temas Livres definir a forma de apresentação do 

trabalho. 

3.4- Àqueles que selecionaram o trabalho para apresentação oral poderão ser 

reclassificados pela comissão, para apresentação em formato de pôster, caso 

necessário. 

3.5- Cada trabalho poderá conter no máximo 6 (seis) autores, sendo 

obrigatoriamente 1 (um) o autor-orientador, dos quais 2 (incluindo o 

apresentador) deverão, obrigatoriamente, estar inscritos no evento. 

3.5.1- Em trabalhos que possuam autor único, basta a inscrição do mesmo 

(apresentador) e um autor-orientador. 

3.5.2- A presença de um coorientador como um dos seis membros do 

trabalho é opcional, enquadrando-se como um dos autores. O 

coorientador deverá ser o último inscrito no ato de submissão no site. 

3.6- O autor orientador deve ser, obrigatoriamente, portador de diploma de 

conclusão de Ensino Superior e ser da mesma Instituição de Ensino que o 

graduando. 

3.6.1- Visando abranger todas as áreas técnico-científicas, o orientador 

deverá possuir graduação condizente ao tema abordado no trabalho 

enviado ao Congresso. Supõe-se que o conhecimento do orientador 

garantirá ao orientado todo o embasamento suficiente à elaboração do 



 

 

trabalho, capacitando-o ao desenvolvimento do tema com mais 

proficiência, abrangência e clareza. 

3.7- Caso o trabalho seja aceito e não haja um autor-orientador, o trabalho será 

desclassificado. 

3.8- Caso o trabalho seja aceito e pelo menos 2 (dois) dos autores não 

estiverem devidamente inscritos no evento até o encerramento das inscrições no 

site do Cames, o trabalho será desclassificado, exceto autores únicos, que 

precisam também da inscrição do seu orientador no evento. 

3.9- Cada participante poderá submeter, no máximo, 3 (três) trabalhos ao 

todo, independente da categoria escolhida e independente de ocupar a posição 

de autor principal ou coautor, e poderá apresentar apenas 1(um) destes. 

3.10- Os autores que submeterem mais de 03 (três) trabalhos terão os resumos 

que ultrapassarem os 03 (três) primeiros desclassificados. 

3.11- Após a submissão do resumo, não serão aceitas alterações de qualquer 

natureza, inclusive no conteúdo do resumo e no cadastramento dos autores. 

3.12- Caso o trabalho não seja aprovado pela Comissão Examinadora, o valor 

da inscrição do evento não será ressarcido; 

3.13- O material apresentado no evento deverá ser substancialmente 

semelhante àquele descrito no resumo. Em particular, o título, os autores e o 

conteúdo científico deverão ser idênticos. 

3.14- A ordem de envio dos nomes dos autores será a mesma emitida no 

certificado.  

4- DA NORMATIZAÇÃO DOS RESUMOS DOS TRABALHOS 

4.1- Os resumos devem ser digitados em português do Brasil, segundo as 

normas gramaticais e ortográficas vigentes e as regras determinadas, em fonte 



 

 

Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento de 1,5 linhas, em folha A4, 

com margens superior e esquerda de 3 cm e direita e inferior de 2 cm. 

4.1.1- O uso de abreviaturas será restrito àquelas já identificadas 

anteriormente por extenso no texto do resumo. 

4.1.2- Caso necessário, gênero e espécie de seres vivos deverão ser 

grafados conforme normas internacionais. 

4.2- Os resumos devem estar em parágrafo único justificado, sendo que na 

primeira linha deverá conter um título centralizado e em caixa alta. 

4.3- Os títulos de secções (p. ex.: Introdução, Discussão, Conclusão...) devem, 

obrigatoriamente, constar no resumo e estar em negrito. 

4.4- Os trabalhos submetidos não devem conter referências bibliográficas, 

gráficos, tabelas ou qualquer ilustração. 

4.5- Os resumos devem conter no máximo 2500 caracteres, incluindo os 

espaços, Título Geral e Títulos de Secção. 

4.6- Os resumos da modalidade relato de caso deverão, obrigatoriamente, conter 

na seguinte ordem as secções: Introdução, Relato de Caso ou Experiência, 

Discussão, Conclusão. 

4.7- Os resumos da modalidade apresentação de pesquisa em andamento 

deverão conter, obrigatoriamente, na seguinte ordem as secções: Introdução, 

Metodologia, Resultados Preliminares, Discussão e Palavras-chave.  

4.8- Os resumos da modalidade revisão bibliográfica deverão, obrigatoriamente, 

conter na seguinte ordem as secções: Introdução, Revisão da Literatura, 

Conclusões e Palavras-chave. 



 

 

4.8.1- Até 05 (cinco) Palavras-chave poderão ser usadas e todas elas 

deverão enquadrar-se como nos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde bvs.br. 

4.9- Pesquisas com seres humanos ou animais, nas quais estão inclusos relatos 

de caso, devem ser aprovadas por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), de 

acordo com a Resolução 466/2012 e a Carta Circular nº 166/2018 

preconizadas pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), e por 

complementares como o Conselho Nacional de Saúde (CNS) e o Ministério da 

Saúde (MS). 

4.10- Os arquivos deverão ser enviados nos formatos .doc ou .docx. 

4.11- No arquivo enviado não deve conter nenhum tipo de identificação dos 

autores, como nomes, iniciais do nome, sob pena de desclassificação 

automática. 

4.12- Os trabalhos aprovados não serão corrigidos ou revistos pela Comissão 

Científica do Congresso e deverão ser publicados na forma como submetidos, 

sendo de exclusiva responsabilidade dos autores a correta redação. 

4.13- As referências consultadas não deverão ser enviadas através do resumo, 

mas deverão ser, obrigatoriamente, expostas durante a apresentação dos 

trabalhos de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

4.14- Trabalhos escritos sem corpo do texto, incompletos ou em desacordo com 

este edital serão desclassificados. 

4.15- É pertinente que os trabalhos apresentem um objetivo, para facilitar o 

processo de seleção do mesmo. 

 



 

 

5- DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

5.1- O processo de seleção dos resumos submetidos será realizado pela Banca 

de Seleção de Temas Livres, formada por discentes e profissionais da área aptos 

à avaliação.  

5.2- A Banca de Seleção de Temas Livres selecionará os trabalhos assim 

divididos nas seguintes categorias: 

5.2.1- Até 20 trabalhos para apresentação na categoria Tema Livre Oral;  

5.2.2- Até 50 trabalhos para apresentação na categoria Pôster.  

5.3- Cada trabalho será encaminhado a dois membros distintos da banca de 

seleção, que farão avaliações independentes, e sem conhecer os autores dos 

trabalhos pontuando os seguintes critérios: 

5.3.1- Relevância científica;  

5.3.2- Aplicabilidade;  

5.3.3- Caráter inovador;  

5.3.4- Clareza e objetividade;  

5.3.5- Adequação à normatização exigida.  

5.4- A cada critério supracitado, atribuir-se-á, uma nota entre 0 (zero) a 2 (dois) 

pontos, perfazendo um total de 10 (dez pontos).  

5.5- A nota final será obtida pela média aritmética das notas atribuídas pelos dois 

membros da equipe avaliadora.  

5.6- Observada a diferença de 3 (três) pontos entre os dois avaliadores, o 

trabalho será submetido à terceira correção, e a nota final será obtida pela média 

aritmética das duas maiores notas obtidas. 



 

 

 5.7- Serão aprovados os trabalhos que obtiveram as melhores notas, e 

atenderam às exigências deste edital. 

 5.8- Trabalhos que versam sobre os mesmos temas, será (ão) classificado (os) 

aquele (s) que apresentar (em) a maior nota. Em caso de empate, classificar-

se-á o trabalho que apresentar maior pontuação nos seguintes critérios: caráter 

inovador, relevância científica, aplicabilidade, nessa ordem. 

5.9- A comissão científica não divulga a nota atribuída a nenhum trabalho.  

5.10- A lista de trabalhos aprovados e as suas respectivas modalidades de 

apresentação será divulgada até o dia 09 de agosto de 2019, no site do 

congresso. 

 5.11- A Banca de Temas Livres não endossa ou faz qualquer tipo de correção/ 

aprimoramento dos trabalhos, apenas pelos critérios firmados neste edital, 

defere ou indefere a apresentação dos trabalhos a ela submetido. 

5.12- A responsabilidade ético-moral, civil e penal sobre as informações tratadas 

nos trabalhos são de inteira responsabilidade de seus autores.  

5.13- A Banca de Seleção de Temas Livres é soberana, não havendo 

possibilidade de mudanças nos resultados. 

6- DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

6.1- A comissão científica do IV CAMES, divulgará juntamente com a lista de 

trabalhos selecionados o modelo de pôster padrão do congresso, bem como o 

modelo de slides para apresentação oral. 

6.1.1- É obrigatório que os pôsteres e os slides se enquadrem nos 

padrões estabelecidos pela comissão.  

6.2- Os autores dos trabalhos aprovados serão comunicados da data, do local e 

do horário de apresentação até 03 dias antes do início do congresso, através do 



 

 

endereço eletrônico do mesmo, sendo obrigação do congressista acompanhar 

as atualizações.  

6.3- No ato do primeiro credenciamento ao Congresso, no dia 16 de agosto de 

2019, os trabalhos da modalidade pôster deverão ser entregues à Comissão 

Científica do Congresso. Assim como o nome do autor apresentador, que poderá 

ser o autor principal ou um dos coautores, com exceção do orientador e do 

coorientador. A Comissão Científica estará encarregada de expô-los ao público 

e de prepará-los para a apresentação.  

6.4- Cabe aos autores no término do congresso, no dia 18 de agosto de 2019, 

recolher o trabalho científico junto à equipe do científico.  

6.5- É estritamente proibido o uso de qualquer recurso de multimídia na 

apresentação do trabalho. 

6.6- A apresentação dos trabalhos na modalidade pôster:  

6.6.1- Cabe ao candidato informar-se do local e do horário da sua 

apresentação, comparecendo com antecedência mínima de 40 minutos 

ao local.  

6.6.2- Os trabalhos que forem chamados a apresentarem cujo seus 

responsáveis não se fizerem presentes, observando o prazo determinado 

no item 6.6.1, ou que por motivos de qualquer natureza tenham atrasado, 

serão sumariamente desclassificados, não havendo possibilidade de 

remanejamento, de adiamento ou de permuta da apresentação.  

6.6.3- O desconhecimento do local e do horário da apresentação, 

tampouco a participação de outras atividades do congresso, não justifica 

a ausência ou o atraso dos candidatos.  



 

 

6.6.4- O apresentador, obrigatoriamente, deve ser um dos autores do 

trabalho.  

6.6.5- Sob nenhuma hipótese, o orientador poderá ser o apresentador do 

trabalho.  

6.6.6- Dar-se-á um tempo contínuo de até 05 (cinco) minutos para a 

apresentação e 03 (três) minutos para discussão do trabalho, sendo 

esse último exclusivamente para debater questões pertinentes com os 

jurados e em hipótese nenhuma poderá ser usado na apresentação do 

trabalho. Caso o apresentador não respeite esse tempo estará sujeito à 

despontuação. A cronometragem do tempo fica a cargo da equipe 

científica.  

6.6.7- Após terminado o prazo da apresentação, os avaliadores 

convidados poderão apresentar suas dúvidas, seus questionamentos e 

suas considerações finais.  

6.7- É responsabilidade do candidato se adequar às normas cultas da língua 

portuguesa e seguir os padrões estabelecidos na ABNT, sendo um dos critérios 

de avaliação da banca. 

7- DA APRESENTAÇÃO NA CATEGORIA “TEMA LIVRE ORAL”  

7.1- As apresentações na modalidade oral deverão, obrigatoriamente, serem 

acompanhadas da exibição de slides que ilustrem o tema e que corroborem para 

a perfeita compreensão dos elementos apresentados. 

7.2- O apresentador deverá chegar com no mínimo 30 minutos de antecedência 

ao horário previsto para sua apresentação, e transferir o material ao técnico 

responsável, utilizando pen drive. 



 

 

7.3- Os slides e o nome do apresentador deverão ser enviados no e-mail da 

Equipe do Científico (ccamescientifico@gmail.com) no formato *.ppt ou *.pptx, 

até o dia 16 de agosto de 2019. Mas faz-se necessário o congressista portar 

este trabalho em pen drive, salvaguardando-se em casos de problemas técnicos 

imprevistos. É dever da Comissão Organizadora fornecer computador e projetor 

da apresentação compatíveis. 

7.4- O período para a sustentação oral será de 10 minutos, não existindo tempo 

mínimo de apresentação e podendo ser interrompida ao final do prazo 

determinado. A cronometragem é de responsabilidade da Comissão 

Organizadora. 

7.4.2- Caso o apresentador, mesmo sendo avisado que o tempo esgotou, queira 

continuar apresentação estará sujeito à despontuação.  

7.5- Após o encerramento da apresentação, os avaliadores poderão formular 

perguntas, questionamentos e emitir suas considerações finais. 

7.6- O primeiro slide deve conter: Título, Subtítulo (se houver), Nome completo 

dos autores sem abreviação, bem como Instituições envolvidas, Cidade e 

Estado. O nome do apresentador deve vir sublinhado. 

7.7- É responsabilidade do candidato se adequar às normas cultas da língua 

portuguesa, sendo um dos critérios de avaliação da banca. 

7.8- É vedada a manifestação dos demais autores e/ou orientadores antes, 

durante ou após a apresentação do trabalho, sendo dever exclusivo do 

apresentador esclarecer os questionamentos do público e da Comissão 

Científica. 
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8- JULGAMENTO DAS APRESENTAÇÕES 

8.1- O Julgamento da apresentação dos trabalhos ficará a cargo de uma 

comissão de jurados, convidados pela Banca de Temas Livres, composta por 

docentes e convidados veteranos na produção científica, e também pela própria 

Banca de temas livres.  

8.2- Cada trabalho será avaliado de maneira autônoma e independente por no 

mínimo dois e no máximo três jurados. 

8.3- Os jurados avaliarão os trabalhos apresentados, assim como o 

apresentador e sua apresentação, em formulário próprio e padronizado que 

contemple os critérios contidos nos quadros a seguir: 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA e PESQUISAS EM ANDAMENTO 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

Relevância científica e relevância do tema 0-2,0 

Descrição dos métodos, dos procedimentos e das análises 

estatísticas adequadas aos delineamentos 

0-2,0 

Clareza e pertinência dos objetivos e coerência com a 

metodologia 

0-2,0 

Elementos estruturais e layout do pôster, seguir as normas 

estipuladas pelo edital 

0-2,0 

Apresentação do trabalho  0-2,0 

 

8.3.1- Na hipótese de algum jurado deixar um campo do formulário de 

avaliação em branco, atribuir-se-á a este campo o valor correspondente à 

maior nota obtida pelo candidato em outros campos avaliados pelo 

mesmo jurado. 



 

 

8.4- Ao mesmo tempo, o candidato será avaliado por membros da Banca de 

Temas Livres, com critérios comuns à apresentação oral ou em pôster 

explicitado no quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5- A nota final do trabalho se dará pela média aritmética entre as notas dos 3 

jurados da banca e a nota de 1 membro da equipe da banca de temas livres. 

 Nota final =    ∑ DAS NOTAS DOS 3 JURADOS + NOTA DA BANCA DE TEMAS LIVRES  

4 

8.6- Serão premiados os três trabalhos que apresentarem as maiores notas 

finais.  

8.7- Em caso de empate entre dois ou mais trabalhos, estabelecem-se nessa 

ordem os seguintes critérios de desempate: 

 a) O trabalho que tenha obtido maior média das notas dos jurados.  

 b) O trabalho que tenha obtido maior média no quesito relevância 

científica e relevância do tema.  

AVALIAÇÃO DA BANCA DE TEMAS LIVRES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

Padronização dos slides ou pôsteres ao modelo 

disponibilizado 
0-4,0 

Conclusão da apresentação dentro do tempo máximo 

estipulado  
0-4,0 

Escrita científica e adequação da linguagem escrita 0-2,0 

 



 

 

 c) O trabalho que tenha obtido maior média no quesito apresentação do 

trabalho.  

 d) O trabalho que tenha sido submetido primeiro à avaliação da banca de 

temas livres.  

9- CERTIFICAÇÂO, DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E PREMIAÇÃO  

9.1- Será fornecido apenas um certificado por trabalho, emitido na mesma 

ordem daquela definida no ato de submissão dos trabalhos. 

9.2- Caso o congressista não receba o certificado, deverá entrar em contato com 

a organização do evento através do site oficial do Congresso. 

9.3- No dia 18 de agosto de 2019 (domingo) será realizada a premiação das 

três melhores apresentações orais e das três melhores apresentações de 

pôsteres.  

9.3.1- Todos os trabalhos premiados receberão certificados próprios 

comprovando sua respectiva colocação.  

9.3.2- Os trabalhos premiados receberão prêmio em dinheiro 

correspondente à sua respectiva categoria e colocação conforme a tabela 

abaixo: 

Pôsteres Apresentações Orais 

1º COLOCADO – R$ 250,00 1º COLOCADO – R$ 250,00 

2º COLOCADO – R$ 175,00 2º COLOCADO – R$ 175,00 

3º COLOCADO – R$ 125,00 3º COLOCADO – R$ 125,00 

 

9.3.3- Os valores da premiação estão sujeitos a alterações, caso a equipe 

financeira e científica julgar possível e pertinente.  



 

 

9.4- Os certificados de apresentação serão emitidos na mesma ordem daquela 

definida no ato de submissão dos trabalhos, com as informações cedidas no 

sistema pelo candidato e, se as mesmas estiverem erradas, os autores 

responsáveis devem solicitar a correção juntamente à Comissão Científica do 

Congresso em um prazo de 30 dias após a emissão, sendo cobrado do candidato 

uma taxa para realização de tais alterações. 

10- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

10.1- A Comissão Organizadora tem o direito de acrescentar, de cancelar, de 

interromper, de suspender ou de adiar este concurso no todo ou em parte, em 

caso fortuito ou de força maior.  

10.2- Ao enviar o trabalho para seleção, os autores e orientadores autorizam as 

Comissões Organizadora e Científica a publicarem ou divulgarem o trabalho, não 

cabendo qualquer pagamento por direitos autorais;  

10.3- Os casos omissos neste Edital serão julgados e definidos pela Comissão 

Científica, pautando sempre os princípios da ética e da isonomia.  

10.4- Quaisquer trabalhos submetidos para análise já caracteriza a aceitação de 

todas as regras presentes neste. 

10.5. As Comissões Organizadora e Científica são incontestavelmente 

soberanas nas suas decisões, inexistindo a possibilidade de recursos ou 

manifestações de qualquer espécie neste Concurso; 

10.6- Em caso de dúvidas entrar em contato com a Equipe Científica somente 

via e-mail: ccamescientifico@gmail.com . 
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