
 

As Ligas Acadêmicas em Saúde Comunitária (LASC) e de Biomedicina (LABIOMED) da 

Faculdade de Minas – FAMINAS-BH, tornam público o presente Edital de abertura de 

inscrições e submissão de trabalhos ao Simpósio Febre Amarela. 

CRONOGRAMA: 

Início das submissões 04/04/2018 

Encerramento 
das submissões 

23/04/2018 

Resultado 30/04//2018 

Dia do evento 05/05/2018 

 

1. OBJETIVOS  

O Simpósio Febre Amarela tem como objetivo divulgar informações sobre atualidades sobre 

a Febre Amarela, seu estado epidemiológico, aspectos imunológicos da vacina, e manejo do 

profissional da saúde com o paciente. O simpósio irá aceitar submissões de trabalhos 

acadêmicos (resumos e resumos expandidos) sobre a Febre Amarela. 

2. NORMAS PARA INSCRIÇÕES   

2.1. O Simpósio Febre Amarela destina-se ao público em geral, estudantes de Graduação ou 

Pós-graduação, Professores de Ensino Básico ou Superior, Pesquisadores, Técnicos ou 

Profissionais de quaisquer áreas. O evento acontece no dia 5 de Maio de 2018. 

2.2. A inscrição deverá ser feita em nome do primeiro autor e a participação no evento só será 

permitida para o participante nominado no boleto de inscrição. 

3. Normas para submissão do resumo  
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3.1. A submissão do resumo deverá ser feita pelo preenchimento do formulário eletrônico 

disponível no site do evento ( https://www.even3.com.br/febreamarela ). 

 3.2. Só serão aceitos, para análise, resumos entregues até 23 de Abril de 2018. Após esta data, 

só haverá inscrições para participação no evento.  

3.4. Os trabalhos enviados, depois da avaliação pelos professores da comissão avaliadora, 

poderão receber os pareceres de ACEITO, ACEITO COM RESTRIÇÕES ou RECUSADO. 

3.5. O autor do trabalho que receber o parecer ACEITO COM RESTRIÇÕES deverá proceder às 

correções estritamente solicitadas pelo revisor, não podendo alterar o que não estiver dentro 

das alterações solicitadas. 

3.6. Os resumos aceitos para apresentação deverá ser na forma de banner (.doc,.docx). 

3.7. O resumo apresentado deverá ser de total conhecimento dos alunos e orientadores 

autores, sendo de responsabilidade dos mesmos as informações contidas no trabalho. 

3.8. É de responsabilidade do participante do evento que teve o resumo aceito confeccionar 

o banner e afixá-lo para apresentação no dia, local e horário, previamente estabelecido pela 

organização do evento. 

4. COMO PREPARAR O TRABALHO  

4.1. O resumo deve conter, no máximo, 4000 caracteres com espaços, Arial 12, espaço 1,5 

entre as linhas, além de: 

a) Compor-se de parágrafo único, sem subitens;  

b) Contemplar os itens Introdução, Métodos, Resultados, Discussão e Conclusões. É 

importante ressaltar que essas divisões não devem aparecer como títulos ou subtítulos no 

texto do resumo. 

4.2. O resumo expandido deve conter, no mínimo, 8.600 caracteres e máximo 17.200 

caracteres, Arial 12, espaço 1,5 entre as linhas: além de:  

 a) os itens obrigatórios para os trabalhos qualitativos e quantitativos deverão ser 

apresentados em tópicos;  

b) é importante ressaltar que o item bibliografia pertencerá ao corpo do resumo expandido 

sendo contabilizado como caracteres. 

4.3. Os trabalhos originais (pesquisa), poderão ser inscritos como resumo ou resumo 

expandido. Os trabalhos de revisão bibliográfica somente poderão ser publicados na forma de 

resumo expandido e deverão conter os itens Apresentação, Desenvolvimento, Considerações 

Finais, Agradecimentos e Bibliografia. 

5. NÃO SERÃO ACEITOS:  

5.1. Trabalhos que não tenham orientadores claramente identificados;  

5.2. Trabalhos com mais de 10 (dez) autores, incluindo o(s) orientador(es);  
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5.3. Simples descrição de projeto ou intenção de trabalho;  

5.4. Trabalhos com referências em sites de busca, ou que não caracterizem a natureza 

científica da pesquisa; 

5.5. Resumo de revisão bibliográfica; e/ou com pesquisas em site ou banco de dados em sites 

governamentais e outros. Somente serão aceitas revisões bibliográficas no formato de resumo 

expandido; 

5.6. Trabalhos que não se caracterizem como pesquisa científica ou experiências e/ou práticas 

de ensino-aprendizagem desenvolvidas;  

5.7. Trabalhos que não sejam orientados por docentes com experiência comprovada na área 

da pesquisa da qual o resumo científico constitui parte integrante; 

5.8. Resumo sem revisão gramatical, ortográfica, de digitação e de conteúdo; e número de 

caracteres limites; 

5.9. Resumo que não descreva claramente os itens; introdução, material e métodos resultados 

e discussão, conclusões (para trabalhos quantitativos); ou apresentação, desenvolvimento, 

considerações finais (para trabalhos qualitativos). 

6. DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS PARA APRESENTAÇÃO NO SIMPÓSIO FEBRE AMARELA 

6.1. Os trabalhos submetidos ao Simpósio Febre Amarelo serão avaliados por uma Comissão, 

formada por professores Doutores, Mestres e Especialistas do quadro de docentes da 

FAMINAS-BH; 

6.2. Os trabalhos serão considerados, por meio de pontuação de 0 a 10; 

6.3. Todos os autores deverão estar presentes, exceto o (s) orientador (es), sendo obrigatória 

a presença do primeiro autor do trabalho durante toda a apresentação. 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

7.1. A participação no Simpósio Febre Amarela implica aceitação de todas as condições 

previstas nesse edital;  

7.2. Questões não contempladas por esse edital serão resolvidas pela Comissão Organizador 

das Ligas do evento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

 5 de Abril de 2018. 
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