Normas para Envio de Resumos de
Trabalhos Científicos
I JAMED (Jornada Acadêmica de Medicina) e I MAM (Mostra
Acadêmica de Medicina)

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Poderão ser inscritos na I MAM (Mostra Acadêmica de Medicina) e I JAMED
(Jornada Acadêmica de Medicina) a ser realizado entre os dias 18 a 21 de outubro de
2017, trabalhos científicos que abordem temas da área da saúde, realizados por
graduandos, pós-graduandos ou profissionais.

2. DOS PRAZOS
Os resumos deverão ser enviados para a Comissão Organizadora, no site
jamedjatai.com.br, na aba “Submissão de Trabalhos” entre as datas de 06 e 24 de
setembro de 2017. A publicação da lista com os trabalhos aceitos será
disponibilizada no dia 02 de outubro de 2017 no site do evento. Somente serão
aceitos trabalhos com a data de submissão dentro dos prazos e normas
apresentadas a seguir.
3. DA NORMATIZAÇÃO DOS TRABALHOS


O autor(a) responsável pela inscrição é o autor(a) principal, e deverá informar
seus dados pessoais e e-mail para cadastro e contato.
 O limite máximo de autores para cada trabalho é de 10 (dez) autores.
 O autor deve indicar o tipo do trabalho desenvolvido, que deve ser enquadrado
entre:
a) Trabalho Original: trabalho científico original, resultante de pesquisa, com
contribuição para o avanço da saúde. Deve-se dar ênfase à metodologia e
dispensar particular atenção ao tratamento estatístico, se pertinente, para
os resultados.
b) Trabalhos de Revisão: trabalhos que apresentem a síntese de assuntos bem
estabelecidos, com análise crítica da bibliografia consultada, dando ênfase às
conclusões.
c) Relato de Caso/Experiência: descrição objetiva do caso/experiência
justificando, claramente, a razão da relevância do relato.
 O autor deve indicar a temática do seu trabalho:
a) Área básica e áreas afins;
b) Clínica Cirúrgica e áreas afins;

c)
d)
e)
f)









Clínica Médica e áreas afins;
Epidemiologia e Saúde Coletiva;
Ética e Educação em Saúde;
Psicologia Aplicada na Saúde;

Os resumos devem ser digitados em português e assim formatados:
Fonte Times New Roman, tamanho 12. A digitação do texto deverá ser contínua,
em parágrafo único, justificado, com um máximo de 500 palavras. O resumo
deve conter: a) Introdução e objetivo, b) Método/Descrição do Caso ou relato de
experiência, c) Resultados e d) Conclusões. Palavras Chave: até 3 orientadas
pelo DeCS. Não deve conter gráficos, tabelas ou qualquer ilustração. Não iniciar
sentenças com numerais;
Autores: O nome dos autores deve ser ordenado da seguinte forma: iniciar pelo
último sobrenome do autor principal, seguido das iniciais do restante do nome
(letras maiúsculas). Idem para os demais coautores. O autor principal deve ser o
primeiro autor e apresentador do trabalho Este deve estar indicado com
asterisco (*) após a identificação da instituição. Os nomes devem estar
separados por ponto-e-vírgula. O nome do autor-orientador deve ser o último
citado. Exemplo: PARANHOS RS1*; COSTA S2; SOUZA EF3.
Instituição onde estudam e/ou trabalham os autores devem estar na seguinte
ordem: Instituição, Cidade, UF e país. Exemplo: 1. Curso de Medicina da
Universidade Federal de Goiás, Regional Jatai, Jataí-GO, Brasil.
E-mail: O endereço de e-mail do autor principal para contato deve ser indicado
após a instituição.

4 NORMAS PARA APRESENTAÇÃO E CONFECÇÃO DOS TRABALHOS
a) Somente será permitida a inscrição de 02 (dois) trabalhos para cada autor
principal. Estes poderão participar em outros trabalhos desde que não sejam
autores principais (primeiro autor).
b) O trabalho aprovado deve ser apresentado pelo autor principal que deve
obrigatoriamente estar inscrito no Congresso.
c) O endereço de e-mail registrado na inscrição será utilizado para as
comunicações futuras relacionadas ao trabalho inscrito. Cabe ao autor(a)
principal repassar aos demais autores as informações recebidas sobre o
trabalho e, também, verificar o recebimento de e-mails no endereço
eletrônico (e-mail) cadastrado.
d) Referências: As citações e referências bibliográficas deverão obedecer às
normas atuais da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);

e) Será emitido 01(um) certificado por trabalho aprovado, no nome do autor
principal, constando também os nomes dos demais coautores e o título do
trabalho;
f) Todos os trabalhos inscritos, aceitos e devidamente apresentados terão seus
resumos publicados nos anais do evento, disponibilizados na forma de mídia
digital.
g) O trabalho será apresentado em pôster eletrônico (e-pôster) e o arquivo
deverá ser enviado em formato de imagem com extensão JPEG ou JPG, em
resolução mínima de 1024 x 768 pixels ou 300 dpi, com orientação do arquivo
em formato paisagem.
Os arquivos deverão ser postados na aba de submissão de trabalhos no site
do evento: jamedjatai.com.br até o dia 13 de outubro.
h) O apresentador principal deverá conferir com a equipe de organização do
evento, no local destinado às apresentações dos pôsteres eletrônicos: o
horário, a sequência de apresentação e se a formatação do arquivo está em
consonância com as exigências do evento, com antecedência mínima e
obrigatória 24 horas às apresentações de pôsteres.
i) As apresentações dos trabalhos aprovados terão o tempo máximo de 10
minutos para a explanação e 05 minutos de arguição pelo avaliador, com
tempo total de 15 minutos.
j) O “Certificado de Apresentação do Trabalho” estará disponível 30 dias após
evento e será enviado pelo e-mail para o autor(a) principal.
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