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Normas de Submissão e Edição 

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://portal.unimes.br/mestrado-saude-meio-ambiente/comec2019, até 

25/08/2019.   

Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$5,00 (sócios do C.A.M.F.) e de 

R$10,00 (não sócios do C.A.M.F.), por trabalho científico inscrito, que deverá ser 

pago diretamente ao departamento financeiro do Centro Acadêmico Dr. José Martins 

Fontes (C.A.M.F.), em dinheiro (espécie), independente da taxa de inscrição do 

congresso.  

Os alunos, devidamente matriculados do 9º ao 12º semestre no curso de medicina 

da Unimes e também associados ao Centro Acadêmico Dr. José Martins Fontes 

(C.A.M.F.), estão isentos do pagamento da taxa da inscrição dos trabalhos 

científicos.  

As Ligas Acadêmicas conveniadas ao Centro Acadêmico Dr. José Martins Fontes 

(C.A.M.F.), tem a exclusividade de inscreverem dois trabalhos científicos sem o 

pagamento da taxa de inscrição, conforme o estatuto geral das ligas acadêmicas do 

C.A.M.F..  

Em hipótese alguma será devolvido o valor da taxa de inscrição.  



Fica considerado para cobrança da taxa de inscrição o autor principal do trabalho.  

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 email cientificoxivcomec@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 serão 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. 


