Normas para elaboração do resumo expandido

1. O texto deve ter, no máximo, três (03) páginas e apresentar Título, Autores,
Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusões, Referências.
2. O texto deve ser apresentado em formato Word for Windows, versão 2003 ou
superior, com tamanho máximo do arquivo de 2 MB e redigido em português.
3. Deve ser em formato A4, espaçamento simples, letra Arial tamanho 12 e margens
esquerda e superior de 3cm e inferior e direita de 2cm.
4. Os trabalhos podem conter figuras, gráficos ou tabelas. Caso os autores queiram
colocar agradecimentos ou mencionar instituições financiadoras, devem fazê-lo ao
final do texto do trabalho.
5. Após dois espaços (duas linhas) do Título, devem aparecer os Nomes dos
Autores, em negrito e iniciados pelos SOBRENOME, seguido do nome
(completo), separados por ponto e vírgula, centralizados. O nome do primeiro autor
deve corresponder ao apresentador da Comunicação Oral. O(s) último(s) nome(s),
ao(s) do(s) orientador(es). Abaixo dos nomes indicar a instituição de origem e o
endereço eletrônico (e-mail).
6. O autor pode submeter até dois trabalhos como autor principal, sendo, portanto, o
apresentador da Comunicação Oral, e constar como coautor em demais submissões.
7. Para a seção INTRODUÇÃO recomendamos justificar o problema estudado de
forma clara e utilizando revisão da literatura. O último parágrafo deve conter os
objetivos do estudo.
8. Para a seção METODOLOGIA recomendamos que seja concisa, clara, de modo
que o leitor entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados.
9. Para a seção RESULTADOS E DISCUSSÃO deve conter os dados obtidos, até o
momento. A discussão dos resultados deve estar baseada e comparada com a
literatura.
10. A seção CONCLUSÕES deve ser elaborada com o verbo no presente do
indicativo e com base nos objetivos e resultados.
11. Na seção REFERÊNCIAS devem ser listados apenas os trabalhos mencionados
no texto, em ordem alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. Deve obedecer às
normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Observação:
Recomendamos especial atenção às questões e cuidados éticos, conforme
normativas vigentes.
Será disponibilizado TEMPLATE, para orientações gerais.

Considerações Gerais:
 Os textos serão avaliados por Professores do Curso, indicados pela
Comissão Científica da Jornada.
 Os resumos expandidos aprovados serão apresentados sob a forma de
Comunicação Oral, em formato remoto.
 Os resumos aceitos serão publicados nos Anais do Evento, a serem
disponibilizados na página do curso – Nossas Publicações.
 Data limite de envio de trabalhos: até o dia 24 de outubro.
 Divulgação dos resumos aprovados, data, horário e link da apresentação
oral: 01 de novembro de 2021.
 Apresentação da Comunicação Oral: 08 de novembro de 2021.

Normas para elaboração dos slides para a comunicação oral

A apresentação deve ser clara e objetiva, utilizando o mínimo de texto,
priorizando figuras, fotos, tabelas e recursos gráficos possíveis. As informações
devem ser organizadas de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente
compreendidas.
Na apresentação deve constar o título do trabalho (maiúsculas); autores;
identificação dos autores; nome da instituição de origem ou sigla (maiúsculas);
conteúdo do texto: introdução/objetivos; metodologia; resultados e discussão,
conclusões, referências.
O tempo de apresentação de cada comunicação oral será de 15min,
considerando-se 10min para a apresentação e 5min para questionamentos dos
avaliadores.

A apresentação da comunicação oral será realizada no formato remoto, pela
Plataforma Google Classroom, para um avaliador.
O link de acesso à Sala será divulgado na data de 01 de novembro de 2021.
A data e horário da comunicação oral, bem como o tempo de apresentação
deverá ser respeitado.
Será considerado ausente e sem direito à certificação, o(a) apresentador(a) que
não comparecer no dia e horário informado.

Informações
Site: www.uricer.edu.br
Av. Sete de Setembro, 1621, CEP: 99700-000, Erechim, RS
Fone: (54)3520-9000 Ramal 9211 (Secretaria do Curso de Medicina).

