
EDITAL XXXVIII SEMANA MÉDICA
“Pronto Socorro: A Urgência no Cuidado à Vida”

1. Apresentação

1.1. É com imensa satisfação que a Comissão Científica convida todos a
participarem da XXXVIII Semana Médica, que acontecerá nos dias 10 e 11 de Maio de
2021, na modalidade ONLINE (Por conta da atual situação pandêmica da COVID-19),
através da plataforma YOUTUBE pelo Canal da USF. Além do evento principal com a
realização de palestras envolvendo o tema : “Pronto Socorro: A Urgência no Cuidado à
Vida” haverá também exposição de trabalhos científicos, com o objetivo de intercâmbio
de dados e aquisição de conhecimento.

1.2. Todas as informações do evento estão contidas no site da Universidade São
Francisco:https://www.usf.edu.br/eventos/eventos-exibir/178875763/xxxviii+semana+m
edicapronto+socorro+a+urgencia+no+cuidado+a+vida.htm?pre=0#conteudoInternas,
como também nas principais plataformas de comunicação. Instagram:
@semanamedica38. Facebook: https://www.facebook.com/semanamedicausf/.

2. Considerações gerais

2.1. Poderão ser inscritos na XXXVIII Semana Médica trabalhos científicos que
abordem temas da área da saúde.

2.2. O discente apresentador deverá, obrigatoriamente, estar inscrito na XXXVIII
Semana Médica, bem como os demais autores e orientador (es).

2.3. Cada participante poderá apresentar mais de um trabalho, desde que sejam
previamente aprovados de acordo com as normas contidas neste edital.

2.4. Todos os trabalhos nas categorias relato de caso ou trabalhos científicos que
envolvam pesquisas com animais e/ou humanos devem ser aprovados por um Comitê de
Ética, processo de inteira responsabilidade dos autores do trabalho, ficando a Comissão
Científica isenta de qualquer intercorrência a ele relacionada. No ato da submissão do
resumo declaram os autores, portanto, completa ciência de sua responsabilidade quanto
a este fato. O número referenciado no termo aprovado deverá estar expresso no
momento de sua apresentação, incorrendo em sua desclassificação, em caso contrário.

2.5. Todas as categorias de apresentação de trabalhos, os quais possuírem um ou
mais orientadores, deverão conter a Carta de Consentimento do Orientador preenchida e
devidamente assinada pelo docente orientador. Esta deverá ser enviada juntamente com
o resumo até o prazo final de envio dos resumos através do formulário:

https://www.usf.edu.br/eventos/eventos-exibir/178875763/xxxviii+semana+medicapronto+socorro+a+urgencia+no+cuidado+a+vida.htm?pre=0#conteudoInternas
https://www.usf.edu.br/eventos/eventos-exibir/178875763/xxxviii+semana+medicapronto+socorro+a+urgencia+no+cuidado+a+vida.htm?pre=0#conteudoInternas
https://www.facebook.com/semanamedicausf/


https://docs.google.com/forms/d/1hWtvaJ0LbpNFOGO_NV0GPbykqdLTM6Emdp16K
e9OeyM/edit.

2.6. Serão aceitos 80 trabalhos de acordo com a ordem de envio, dos aprovados
somente 40 serão selecionados para apresentação de acordo com as maiores pontuações,
apenas estes poderão concorrer a premiação. Sendo 8 na categoria oral e 32 na categoria
e-pôster.

3. Inscrição do evento

3.1. Para submissão de trabalhos científicos, todos os autores e orientador (es)
deverão obrigatoriamente estar inscritos na XXXVIII Semana Médica. A ficha de
inscrição para o evento está disponível no site da Universidade São Francisco
https://www.usf.edu.br/apps/eventos/inscricao/?evento=66561. A inscrição é totalmente
GRATUITA e será efetivada após confirmação de dados através do link citado acima.

4. Submissão de trabalhos

4.1. A submissão dos resumos dos trabalhos científicos poderá ser realizada do dia
15 de Março de 2021 até às 23h55 do dia 11 de Abril de 2021. O prazo não está sujeito
a prorrogação.

4.2. O resumo do trabalho deverá ser enviado através do formulário:
https://docs.google.com/forms/d/1hWtvaJ0LbpNFOGO_NV0GPbykqdLTM6Emdp16K
e9OeyM/edit no período estipulado no item acima.

4.3. É obrigatória a submissão de resumo de acordo com os padrões mencionados no
item 6. Resumos que não seguirem esse padrão serão desclassificados.

4.4. A inscrição do trabalho será efetiva após o recebimento do e-mail de
confirmação automática que será enviado para o e-mail principal informado no
formulário, o mesmo indicará o recebimento do trabalho pela comissão científica e não
a aprovação do mesmo.

4.5. A aprovação do trabalho será comunicada através das principais plataformas de
comunicação do evento até o dia 03 de Maio de 2021, assim como a data e o horário da
apresentação dos trabalhos convocados (para a apresentação).

4.6.   Não haverá revisão de trabalhos desclassificados.

4.7. Todos os trabalhos devem ter ao menos um orientador que deverá estar inscrito
na XXXVIII Semana Médica conforme descrito no item 3.1.

4.8. Trabalhos premiados em outros congressos internos podem ser apresentados
mas não serão premiados novamente na XXXVIII Semana Médica.
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5. Comissão julgadora:

5.1. A Comissão Científica Julgadora será composta por docentes da USF e/ou
médicos do HUSF.

5.2. Todos os resumos serão analisados pela Comissão Científica Julgadora citada
no item acima e compete somente a esta o direito de selecionar e avaliar os trabalhos a
serem apresentados, recusando aqueles que não estiverem de acordo com as normas
especificadas no item 6.

5.3. Há duas modalidades para apresentação de trabalhos: apresentação oral e e -
pôster, sendo que podem englobar 3 categorias distintas de produção científica – artigo
científico, relato de caso e revisão bibliográfica. Na submissão do resumo o autor deve
manifestar sua preferência quanto à modalidade de apresentação (e-pôster ou oral), a
qual não necessariamente será atendida, sendo a Comissão Científica Julgadora dos
resumos quem irá determinar a modalidade de apresentação (e-pôster ou oral).

5.4. A apresentação de cada trabalho será avaliada por pelo menos um docente da
USF, excluída a possibilidade de se tratar do orientador ou co-orientador do trabalho
inscrito.

5.5. A avaliação do resumo pela Comissão Científica Julgadora culminará em uma
nota entre ZERO e 3,0 (três) pontos.

6. Resumo

Os autores são responsáveis pelo contexto científico, aspectos legais, textuais e a
consequente formatação dos artigos submetidos.

6.1. O resumo deverá ser enviado através do formulário:
https://docs.google.com/forms/d/1hWtvaJ0LbpNFOGO_NV0GPbykqdLTM6Emdp16K
e9OeyM/edit de acordo com a formatação do ANEXO 1, devendo ser então um texto de
no máximo 250 palavras – Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento
simples, sem abreviações, sem figuras e/ou tabelas.

6.2. Deve ser anexado ao formulário o Termo de Consentimento do Orientador
(ANEXO 2), assinado (pelo autor principal e orientador, caso mais de um orientador
ambos devem assinar o termo) e escaneado, em resolução de 96 dpi, em preto e branco
no formato JPG ou PNG ou então em foto com no máximo 3 mb no formato jpeg,
ficando a legibilidade condicionada apenas ao usuário e não ao sistema.

6.3. A ausência da assinatura do autor principal e/ou orientador acarretará na
desclassificação automática do resumo.
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6.4. O título deverá ser claro, pertinente ao tema do trabalho e sem abreviações.

6.5. O trabalho deve ter no máximo 6 (seis) autores, contando com o (s) orientador
(es). Todos os nomes devem ser citados por completo e extenso, sendo o primeiro nome
colocado à frente seguido do (s) sobrenome (s) sem abreviaturas.

6.6. O discente apresentador não pode fazer parte da Comissão Científica da
XXXVI Semana Médica.

6.7. A instituição ou liga acadêmica, se houver vínculo a alguma delas, deve ser
citada no resumo, sendo que a liga acadêmica deve ter relação com o tema do trabalho.

6.8. Incluir, no momento de inscrição do trabalho, um e-mail de contato que seja
válido, para envio automático de e-mail indicando recebimento do resumo do trabalho
pela Comissão Científica e confirmando a posterior aprovação para apresentação.

6.9. Os resumos devem ser estruturados a partir da categoria do trabalho (ANEXO
1):

I. Artigo científico (trabalhos de iniciação científica): introdução,
objetivos, métodos, resultados, discussão e conclusão.

II. Relato de caso: introdução, objetivo, breve discussão do caso e
conclusão.

III. Revisão bibliográfica: introdução, objetivo(s), métodos, discussão e
conclusão.

6.10. As palavras-chave devem ser citadas no local correspondente, devendo ser de
3 a 5 e consultadas no DECS (Descritores em Ciências da Saúde): http://decs.bvs.br/.
Atenção: não serão aceitas outras palavras-chave que não estejam no DECS.

6.11. A relevância do tema, coerência entre título e resumo e erros gramaticais serão
avaliados.

6.12. É critério de exclusão resumos que apresentarem erro conceitual.

6.13. É obrigatório a presença de Referências Bibliográficas à submissão do resumo.
Estas não estarão incluídas nas 250 palavras que devem conter no resumo, devendo
estar em normas ABNT.

7. Trabalhos que envolvam pesquisa com animais e/ou humanos:

7.1. Participantes de projetos de Iniciação Científica em andamento provavelmente
já foram avaliados e aprovados pelo Comitê de Ética. Confira com seu orientador e
verifique se seu projeto possui Certificado de Apresentação para Apreciação Ética
(CAAE) e carta de aprovação pelo Comitê de Ética (Parecer Consubstanciado).

https://drive.google.com/file/d/1uL9_8bEU_dnWBDaEYsAW_EpRScpssHAO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uL9_8bEU_dnWBDaEYsAW_EpRScpssHAO/view?usp=sharing
http://decs.bvs.br/


7.2. O número do CAAE deve estar inserido no resumo. A sua ausência é critério de
exclusão do resumo. Para maiores informações:
http://www.usf.edu.br/pesquisa/index.vm?menu=3#conteudoInternas

8. Critérios para apresentação

8.1. E - Pôster:

8.1.1. O trabalho deverá estar em Apresentação PowerPoint 97-2003 (*.ppt). Deverão
ser enviados até o dia 7 de Maio de 2021, às 23h59min no formulário:
https://docs.google.com/forms/d/1rEoQwawFq_2yqy2Uv0RJKlxeVNMBEk4q951Rsdz
iWNw/edit.O não cumprimento desse item levará a desclassificação do trabalho. O
modelo a ser seguido será disponibilizado em: ANEXO 3.

8.1.2. O primeiro slide do e-pôster deverá conter: símbolo da Universidade, de Ligas
Acadêmicas apenas relacionadas ao tema do trabalho, sendo no máximo 3, hospitais ou
serviços de saúde participantes; nome completo do autor e co-autores do trabalho a ser
apresentado; e-mail do autor e do orientador do trabalho a ser apresentado; aqueles que
possuírem CAAE devem ser citados durante a apresentação e expresso no e-pôster. É
fundamental o uso do título em destaque, sem abreviações.

8.1.3. O corpo do e-pôster deve conter todos os itens da categoria descritos no item 6.9.

8.1.4. As citações e referências bibliográficas devem seguir as regras da ABNT,
preferindo - se pelo sistema numérico e escrita. Atenção: não serão aceitas referências
por QR code.

8.1.5. As apresentações dos e-pôsteres serão a partir das 14h do dia 10 de maio de
2021.

8.1.6. Durante as apresentações de e-pôster estarão presentes a Comissão Científica e
avaliador (es) pertencente (s) à Comissão Científica Julgadora das apresentações. As
apresentações terão duração de no máximo 5 (cinco) minutos, e mais 2 (dois) minutos
para dúvidas e discussão do avaliador. Os tempos serão cronometrados por um membro
da Comissão Científica, sendo que cada minuto excedente na apresentação levará a
perda de 0,5 (meio) ponto na nota final do trabalho.

8.1.7. Todos os apresentadores deverão entrar no link destinado à apresentação 10
minutos antes do horário estabelecido para o início de todas as apresentações, caso
contrário serão desclassificados.

8.2. Trabalho oral
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8.2.1. As apresentações dos trabalhos orais serão a partir das 14h do dia 10 de
maio de 2021. Todos os apresentadores deverão entrar no link destinado à
apresentação 10 minutos antes do horário estabelecido para o início de todas as
apresentações, caso contrário serão desclassificados.

8.2.2. As apresentações terão duração de no máximo 10 minutos e mais 5
minutos destinados à discussão de cada trabalho. Caso esse limite de tempo seja
ultrapassado, será descontado 0,5 (meio) ponto por minuto na nota final da
apresentação oral.

8.2.3. O trabalho deverá estar em Apresentação PowerPoint 97-2003 (*.ppt).
Deverão ser enviados até o dia 7 de Maio de 2021, às 23h59min no formulário:
https://docs.google.com/forms/d/1rEoQwawFq_2yqy2Uv0RJKlxeVNMBEk4q9
51RsdziWNw/edit. O não cumprimento desse item levará a desclassificação do
trabalho.

8.2.5. As citações e referências bibliográficas devem seguir as regras da ABNT.

8.2.6. Formato e especificação do trabalho oral devem seguir o modelo,
disponível no ANEXO 4. O primeiro slide deve conter as informações citadas no
item 8.1.2 e o último slide as referências bibliográficas. As dimensões de
apresentação na tela (4:3), largura de 25,4cm, altura de 19,05cm. Orientação
paisagem.

9. Critérios para avaliação

9.1. As sessões de e-pôster serão avaliadas pela Comissão Científica Julgadora de
apresentações composta por convidados docentes da USF atribuindo uma nota de ZERO
a 7 (sete) pontos para a apresentação e conteúdo do e-pôster; que será somada à nota do
resumo anteriormente enviado. E serão premiados da seguinte forma considerando
primeiro e segundo lugar:

I. Trabalho Científico/ Iniciação Científica (Prêmio Carlos Augusto Real
Martinez);

II. Relato de Caso (Prêmio José Eduardo Christofoletti Freitas)
III. Revisão bibliográfica (Prêmio Leni de Fátima Zecchini Lopes).

O critério desempate para premiação será a maior nota na apresentação, seguido da
maior nota do e-pôster e por último a maior nota de resumo, persistindo o empate a
premiação será para ambos os trabalhos.

9.2. A categoria de Trabalho Oral (Prêmio Gilberto Romani) será avaliada por uma
comissão de professores e os mesmos selecionarão os trabalhos para primeiro e segundo

https://docs.google.com/forms/d/1rEoQwawFq_2yqy2Uv0RJKlxeVNMBEk4q951RsdziWNw/edit
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lugar para a premiação. Será atribuída nota para desenvoltura e explanação, discussão,
apresentação em multimídia e o resumo anteriormente enviado pelo site.

9.3. Premiação de Melhor Liga Acadêmica (Prêmio Waldemar Muniz): apenas
poderá concorrer ao prêmio, a liga que inscrever no mínimo um trabalho. Se houver
algum trabalho realizado por duas ligas em conjunto, a nota será a mesma em ambas as
ligas. O critério de avaliação será a soma das notas dos trabalhos de categoria E-Pôster
aplicando-se média aritmética. A premiação será na forma de um certificado entregue
ao Presidente da Liga Acadêmica. Como critério de desempate levar-se-á em conta
primeiramente a comparação do trabalho de maior nota de cada Liga, seguido da
comparação do trabalho de menor nota de cada Liga e caso persista o empate será
considerado o maior número de trabalhos da Liga.

9.4. A conquista de um prêmio exclui o trabalho de receber outro.

9.5. A premiação será divulgada no dia 11 de Maio de 2021.

10. Critérios de exclusão

10.1. Trabalhos que não tiverem os autores e orientador (es) inscritos na XXXVIII
Semana Médica na categoria congressista.

10.2. Trabalhos sem a assinatura do autor principal e/ou orientador.

10.3. Trabalhos cujos resumos apresentarem erro conceitual.

10.4. Trabalhos que não estiverem aprovados por um Comitê de Ética ou não
comprovarem sua aprovação, quando esta se fizer necessária.

10.5. Trabalhos aprovados pelo Comitê de Ética, mas que não discriminou o número
de CAAE no resumo ou durante a apresentação do trabalho (e-pôster ou oral).

10.6. Trabalhos que não forem enviados conforme prazos citados anteriormente.

10.7. Resumos e Trabalhos que não sigam as regras de formatação citadas no item 6
e 7  respectivamente.

10.8. Trabalhos Orais e e-poster que não entregarem a apresentação em PowerPoint
97-2003 (*.ppt) conforme citado anteriormente no prazo previsto.

10.9. Trabalhos cujos autores desrespeitarem qualquer membro integrante da
Comissão Científica, da Comissão Julgadora ou que apresentarem qualquer ato de
indisciplina, comprometendo o evento, principalmente as apresentações.

10.10. Não apresentação do trabalho no dia e horário indicado. Os trabalhos
desclassificados perdem direito à premiação e cedem lugar para aqueles de classificação
subsequente.



11. Certificados

11.1. Todos os trabalhos aceitos e aprovados na XXXVIII Semana Médica receberão
certificado de apresentação contendo os nomes de todos os integrantes.

11.2. Os trabalhos premiados receberão um certificado de premiação contendo os
nomes de todos os integrantes.

11.3. Os certificados dos trabalhos científicos da XXXVIII Semana Médica não
estão vinculados aos certificados de ouvintes da XXXVIII Semana Médica.

11.4. Os certificados serão emitidos com base nas informações contidas no
formulário de resumo enviado na inscrição dos trabalhos científicos, portanto, devem
constar as informações da forma como deverão estar no certificado, caso contrário, não
serão emitidas segundas-vias.

11.5. Certificados de participação do evento como ouvinte serão liberados pelo site
da Universidade São Francisco:
https://www.usf.edu.br/eventos/eventos-exibir/178875763/xxxviii+semana+medicapron
to+socorro+a+urgencia+no+cuidado+a+vida.htm?pre=0#conteudoInternas. Apenas
ganhará o certificado aqueles que obtiverem no mínimo 75% de participação no evento

12. Diretoria Comissão Científica discente:

12.1. Diretoria Científica discente: Bruna Lopes Ferreira de Souza Prado e Letícia
Ferreira Marques da Silva.

13. Docente responsável

13.1. Presidente Docente: Denise Priolli.

13.2. Coordenadores Adjuntos: não serão divulgados até o dia da apresentação.

14. Observações finais

14.1. Em todo período, haverá ao menos um membro da Comissão Científica para
qualquer tipo de orientação.

14.2. Está vetado para membros da Comissão Científica a apresentação de
e-pôsteres e trabalho oral, não o excluindo, entretanto da participação como co-autor.

14.3. Está vetado para membros da Comissão Científica a divulgação de notas ou
de avaliadores para os trabalhos.

14.4.   E-mail de contato: cientifica.semanamedica2020@gmail.com.
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