
ANAIS DO XV CONGRESSO MÉDICO CIENTÍFICO DA UNIVERSIDADE 

METROPOLITANA DE SANTOS - 2021 

Normas de Submissão, Edição e Avaliação 

Podem participar das apresentações dos Trabalhos Científicos, docentes, 

estudantes e ex-estudantes de graduação e de pós-graduação que estejam, 

preferencialmente, vinculados a IES e/ou a Grupos de Pesquisa, bolsistas ou não, 

que tenham desenvolvido trabalhos de pesquisa na UNIMES ou em outras 

instituições. 

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do formulário de 

inscrição que será disponibilizado nas redes sociais do centro acadêmico e no 

endereço https://mestrado-saude-meio-ambiente.unimes.br/comec-2020/, até 

09/12/2020. Para inscrever-se, o docente ou o estudante deve preencher todos os 

dados solicitados no formulário disponibilizado no sistema. A inscrição é efetivada a 

partir do preenchimento completo do formulário de inscrição, envio das informações 

requeridas e o pagamento da taxa. A inscrição deverá ser realizada pelo docente ou 

pelo estudante, que deverá indicar seu orientador do trabalho. O docente ou o 

estudante, juntamente com seu orientador, serão responsáveis pelas informações 

prestadas. Será permitida a inclusão de, no máximo, um autor principal e sete autores 

por trabalho. Somente constarão na declaração de participação os nomes dos 

colaboradores cadastrados na inscrição. A forma de apresentação será somente em 

formato de Banner. 

Além do preenchimento dos dados do formulário, deverá ser anexado e 

enviado para o e-mail cientificoxvcomec@gmail.com, um arquivo em formato DOC, 

contendo o resumo expandido do trabalho, o banner em formato PDF e uma carta de 

consentimento assinada pelo orientador, no formato PDF. O envio de resumo 

expandido é obrigatório em qualquer modalidade de apresentação. O resumo 

expandido deverá ser redigido em língua portuguesa, com mínimo de 2.000 e máximo 

de 8.000 caracteres (incluindo as referências), divididos entre título do trabalho, 

autores (com filiação), e-mail do autor para contato, introdução, objetivo, metodologia, 



resultados/desenvolvimento (se houver), conclusão (se houver), referências 

bibliográficas e palavras-chave (3 a 5). As referências bibliográficas devem estar de 

acordo com o estilo de Vancouver. No momento da inscrição deve ser informado qual 

o tipo de trabalho: pesquisa de campo; relato de caso ou revisão de literatura. O 

resumo expandido deverá ser redigido em folha de tamanho A4 (210 x 297 mm), com 

margem superior de 3,3 cm, inferior de 4,2 cm, esquerda de 2,6 cm, direita de 2,6 cm 

(margens espelho). Deverá ser utilizada fonte Arial, em tamanho 12, justificado, com 

espaçamento de 1,5 entre as linhas. Todas as tabelas devem ser numeradas e estar 

dentro das margens definidas. Os títulos das tabelas devem ser colocados acima da 

tabela, centralizados em relação à tabela. Todas as figuras devem ser inéditas, ser 

numeradas e estar dentro das margens definidas. Os títulos das figuras devem ser 

colocados abaixo da figura e centralizados em relação à figura. Tabelas e figuras 

deverão ser relacionadas ao texto e nele ser indicadas. 

Os trabalhos incluindo pesquisa com seres humanos devem ser submetidos 

ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) através da Plataforma Brasil. Não serão 

aceitas inscrições com resumos que estejam fora do padrão solicitado. O título do 

trabalho deverá ser o mesmo no formulário de inscrição, no resumo e na apresentação 

do Banner. Os dados do formulário e o arquivo anexado não poderão ser alterados 

após a realização da inscrição. 

 

Comissão organizadora e avaliadora 

A comissão organizadora do departamento científico do XV COMEC foi 

composta pelos acadêmicos: Lucas Bonetti Sallum, Carolina Miranda Aranha, Julya 

Wolff Dick, Milena Carvalho, Bruno Dias, Lays Inada, Sabrina Ferreira, Fabiana 

Cortez, Alexandre Catena Volpe, Carolina Narita, Isabela Piai. 

O Comitê Técnico Científico foi composto pelos professores: Dra. Ana Cabrera 

Martimbianco, Dra. Angelina Zanesco, Dr. Edgar Maquigussa, Dra. Elaine Marcílio 

Santos, Dra. Elizabeth Barbosa de Oliveira Sales, Dr. Fábio César Prosdócimi, Dr. 

Gilberto De Nucci, Dr. Gustavo Duarte Mendes, Dra. Mileny Esbravatti Stephano 



Colovati,Dra. Mirian Aparecida Boim, Dra. Mirlene Cecília Soares Pinho Cernach, Dra. 

Paula Andrea De Santis Bastos, Dr. Roberto Focaccia, Dra. Yara Dadalti Fragoso, 

Dra. Eliane Marta Quiñones Braz e Profa. MSc. Elaine Cristina dos Santos Giovanini.  

Os trabalhos submetidos ao XV COMEC foram avaliados pelos membros do 

Comitê Técnico Científico, designados para sua leitura, e considerados os seguintes 

critérios, de acordo com o tipo de trabalho a ser apresentado (pesquisa de campo, 

revisão de literatura, relato de caso): clareza dos objetivos, adequação da 

metodologia, lógica e articulação do desenvolvimento, consistência dos resultados (se 

houver), pertinência das fontes consultadas e coerência dos textos em relação a cada 

tópico apresentado (introdução, objetivo, metodologia, resultado/desenvolvimento, 

conclusão e palavras-chave). Os trabalhos que foram considerados não aderentes às 

regras do XV COMEC foram desclassificados. 

Os trabalhos aprovados foram submetidos para apresentações, podendo ser 

online ou presencial, no dia 31/05/2021. As apresentações presenciais foram 

avaliadas pelos docentes: Prof. MCs. Airton Zogaib Rodrigues, Prof. Dr. Fábio Cesar 

Prosdócimi, Prof. Dr. Mario Augusto Ferrari de Castro e Prof Dr. Rogerio Aparecido 

Dedivitis. E as apresentações remotas foram avaliadas pelas docentes: Profa Dra. 

Ana Luiza Martimbianco, Profa. Dra. Angelina Zanesco, Profa. Dra. Mileny Esbravatti 

Stephano Colovati, Profa. Dra. Mirian Boim e Profa. Dra. Mirlene Cernach. 

 

 

 

 

 


