Edital para Submissão de Resumos, Apresentações de
pôsteres, Apresentações Orais e Apresentações por vídeo
PITCH no V ENCONTRO REGIONAL DE BIOMEDICINA
A Comissão Organizadora do V ENCONTRO REGIONAL DE BIOMEDICINA
torna público o presente edital, a fim de selecionar trabalhos para serem apresentados
no evento, que será realizado nos dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro de 2019,
em Uberlândia, Minas Gerais.

1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1

A submissão de resumos destina-se à seleção para apresentação de pôster,

apresentação oral e apresentação de vídeo PITCH no V ENCONTRO REGIONAL DE
BIOMEDICINA, que será realizado nos dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro de
2019, em Uberlândia, Minas Gerais.
1.2 Para a submissão de resumo, o apresentador do trabalho deve primeiramente
realizar sua inscrição no evento e efetivação do pagamento da mesma. A inscrição no V
ENCONTRO REGIONAL DE BIOMEDICINA dá direito ao participante de submeter
apenas um resumo para concorrer à apresentação de pôster ou apresentação oral.
1.3 A submissão de trabalho em formato de resumo para apresentação de pôster ou
oral, não exclui a possibilidade de inscrição para apresentação de vídeo PITCH.
1.4 Para Apresentação de Oral será dividida em duas categorias, graduação e pósgraduação. Na inscrição, deve ser escolhida a modalidade, assim como se reiterar as
condições de submissão e da comissão avaliadora. Serão selecionados através dos
resumos submetidos apenas três apresentadores por categoria, totalizando seis
apresentadores.
1.5 Os resumos submetidos para a seleção podem ser da área de ensino, pesquisa e
extensão, e devem abordar temas relacionados e que contribuam para o
desenvolvimento científico da área biomédica.
1.6 Ao submeter o resumo, o participante deverá escolher a modalidade preferencial de
apresentação, sendo as opções Apresentação de Pôster, Apresentação Oral e ou
Apresentação de Vídeo. Assim como deverá informar o eixo temático.

1.7 O resumo submetido como modalidade preferencial “Apresentação Oral” que não
for selecionado pela Comissão Avaliadora estará automaticamente sujeito à avaliação
para Apresentação de Pôster.
1.8 Uma vez aceito o resumo, a Apresentação de Pôster ou Apresentação Oral será
realizada por somente um apresentador, que é obrigatoriamente o participante que
submeteu o resumo para seleção.
1.9 A fim de garantir máxima imparcialidade do evento, membros da Comissão
Organizadora do V ENCONTRO REGIONAL DE BIOMEDICINA não poderão
concorrer às Apresentações Orais. No entanto, poderão participar da Apresentação de
Pôster ou Apresentação de Vídeo, não concorrendo às premiações.
2. REGRAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS
2.1 Formatação
2.1.1 Os resumos devem seguir o modelo de resumo do V ENCONTRO REGIONAL
DE BIOMEDICINA, disponível no site do evento:
http://erbmbiomedicina.com.br/event/verbm/site/content/submissao-de-trabalhos

2.1.2 O corpo do resumo deve conter até 2000 caracteres, incluindo os espaços.
2.1.3 O título deve ser centralizado, em fonte Times New Roman 14, negrito,
espaçamento 1 e até 200 caracteres contando os espaços, sem ponto final.
2.1.4 O nome do apresentador e demais autores devem ser escritos por completo, em
letras maiúsculas, sem abreviações. O nome do apresentador deve estar sublinhado.
2.1.5 A instituição e vínculo do apresentador e dos demais autores devem ser indicados
seguindo numeração subscrita aos nomes.
2.1.6 O corpo do resumo deve ser escrito em fonte Times New Roman 12, espaçamento
simples e justificado. Deve conter: introdução, objetivo, métodos, resultados, conclusão,
palavras-chave e suporte financeiro (quando houver).
2.1.7 Resumos de estudos ainda não concluídos devem conter os resultados parciais ou
esperados.
2.1.8 As palavras-chave devem ser termos relevantes relacionados ao estudo e de
preferência não utilizados no título. Mínimo de três e máximo de cinco palavras-chave.
Devem ser fonte Times New Roman 10, separadas por “;”.
2.1.9 Não colocar figuras ou tabelas, assim como não fazer citações e referências.

2.2 Condições para submissão
2.2.1 Os resumos serão recebidos no período de 02/09/2019 a 10/10/2019,
impreterivelmente.
2.2.2

Os

resumos

deverão
ser
enviados
pelo
formulário:
https://forms.gle/jQeuSLSUN9eZdf3PA, em formato Word durante a data disposta no item
2.2.1.
2.2.3 O acesso para submissão de resumos se dá através da aba “Submissão de
trabalhos”.
2.2.4 Após a submissão, os resumos não poderão ser editados, salvo quando solicitada
correção pelo avaliador.
2.2.5 Poderão ser aceitos os trabalhos submetidos nos eixos temáticos abaixo:
2.2.5.1 Morfologia
-Biologia Molecular;
-Embriologia;
-Citologia Oncótica;
-Reprodução Humana
2.2.5.2 Ciências Fisiológicas
-Biofísica;
-Farmacologia;
-Fisiologia Geral, Humana e do Esporte;
-Imunologia;
-Patologia Clínica;
2.2.5.3 Microbiologia
-Bacteriologia;
-Virologia;
-Micologia;
-Parasitologia
2.2.5.4 Ciências Biomédicas
-Análise Ambiental;

-Análise Bromatológica;
-Biomedicina Estética;
-Gestão Laboratorial;
-Imagenologia;
-Perfusão Extracorpórea;
-Saúde Pública;
-Psicobiologia;
-Sanitarista;
-Toxicologia.
2.3 Avaliação dos Resumos Submetidos
2.3.1 O prazo para a avaliação dos resumos submetidos é de 10/10/2019 a 30/10/2019,
sujeito a alteração pela comissão organizadora.
2.3.2 A avaliação dos resumos será realizada por comissão científica designada,
podendo um resumo ser aceito ou não pelo avaliador.
2.3.3 Não serão aceitos resumos que não atendam às regras do presente edital.
2.4 Publicação dos Resumos Aceitos e Sugestões de Correção
2.4.1 A relação dos resumos aceitos e suas respectivas categorias de apresentação,
assim como resumos com sugestões de correção será publicada no site do evento no dia
01/11/2019, data sujeita a alterações pela comissão organizadora.
2.5 Correção
2.5.1 O prazo para o envio das correções dos resumos é até 15/11/2019, sujeito a
alteração pela comissão organizadora.
2.5.2 Quando sugeridas correções, o apresentador será notificado via e-mail sobre as
correções necessárias.
2.5.3 Uma vez sugeridas será de responsabilidade do apresentador realizar as devidas
alterações
e
submeter
o
resumo
para
reavaliação
pelo
email:
cientificaverbm@gmail.com .
2.5.4 Resumos com sugestões de correção, se não submetidos para reavaliação dentro
do prazo previsto serão desconsiderados e não poderão concorrer à apresentação de
pôster, apresentação oral e apresentação de vídeos PITCH.
2.6 Publicação Final dos Resumos Aceitos

2.6.1 A relação final dos resumos aceitos e suas devidas categorias de apresentação
(apresentação de pôster apresentação oral ou apresentação de vídeo) será publicada no
dia 18/11/2019, data sujeita a alteração pela comissão organizadora.
2.6.2 Todos os resumos aceitos para apresentação de pôster ou oral no V ENCONTRO
REGIONAL DE BIOMEDICINA serão publicados no site http://www.icbim.ufu.br/
2.6.3 Uma vez aceito o resumo, é de responsabilidade do apresentador providenciar,
segundo regras do edital, pôster ou arquivo de apresentação oral para as devidas
apresentações.

3. REGRAS PARA APRESENTAÇÃO DE PÔSTER
3.1 Formatação
3.1.1 O apresentador pode usar, opcionalmente, o modelo disponibilizado para a
elaboração de pôster. Caso não utilize o modelo, é necessária a colocação da logo do V
ENCONTRO REGIONAL DE BIOMEDICINA no canto superior direito.
3.1.2 Figuras devem ter legendas claras, gráficos e diagramas devem ter tamanho para
fácil visualização, assim como todas as letras.
3.1.3 É obrigatório que o Título, autores, instituições e vínculos sejam idênticos ao
resumo submetido para seleção.
3.1.4 Os nomes do apresentador e demais autores devem ser escritos utilizando
abreviações no formato científico, em letras maiúsculas. O nome do apresentador deve
ser sublinhado.
3.1.5 A instituição e vínculo do apresentador e dos demais autores devem ser
indicados, seguindo numeração subscrita aos nomes.
3.1.6 O pôster deverá conter, obrigatoriamente: Título, autores e respectivos vínculos
com instituições, e-mail do apresentador, introdução, objetivos, materiais e métodos,
resultados, conclusões e referências.
3.1.7 As dimensões do pôster são 90 cm de largura e 120 cm de altura. O acabamento
deve ser em bastão e corda.
3.1.2 Apresentação
3.2.1 As Apresentações de Pôsteres das categorias de Pós-Graduação e Graduação
acontecerão no dia 29/11/2019 a partir das 18h00min.
3.2.2 Os pôsteres devem ser entregues à Comissão Organizadora no dia 29/11/2019,
até as 12h.

3.2.4 O apresentador deve estar presente durante todo o tempo reservado para a sessão
de apresentações de pôsteres, até que estes sejam avaliados.
3.2.5 É de responsabilidade do apresentador a retirada de seu pôster após o término da
sessão de apresentação de pôsteres. A Comissão Organizadora não se responsabilizará
por pôsteres que, eventualmente, não sejam retirados pelos apresentadores.

4. REGRAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL
4.1 Formatação
4.1.1 O apresentador pode usar, opcionalmente, o modelo disponibilizado para a
elaboração de slide (http://erbmbiomedicina.com.br/event/verbm/site/content/submissaode-trabalhos), devendo obrigatoriamente ter fundo branco. Caso não utilize o modelo, é
necessária a colocação da logo do V ENCONTRO REGIONAL DE BIOMEDICINA no
canto superior direito do slide inicial.
4.1.2 O arquivo da apresentação oral deve conter no máximo 10 slides, elaborado em
PowerPoint. O apresentador é responsável por levar a apresentação salva em formato
PowerPoint (ppt ou pptx) e formato PDF, assegurando-se contra eventuais erros de
leitura do arquivo.
4.1.3 Figuras devem ter legendas claras, gráficos e diagramas devem ter tamanho para
fácil visualização, assim como todas as letras.
4.1.4 É obrigatório que o título, autores, instituições e vínculos sejam idênticos ao
resumo submetido para seleção.
4.1.5 Deve conter na apresentação: Título, autores e respectivos vínculos com
instituições, introdução, justificativa, objetivos, materiais e métodos, resultados,
conclusões e referências.
4.2 Apresentação
4.1.1 As apresentações Orais da categoria de Pós-Graduação acontecerão no dia
30/11/2019 a partir das 14:30.
4.1.2 As apresentações Orais da categoria de Iniciação Científica acontecerão no dia
30/11/2019 a partir das 14:30.
4.1.3 O apresentador deverá estar presente no local do evento com, no mínimo 20 min
de antecedência para o início previsto de sua apresentação.
4.1.4 A apresentação será realizada através de projeção multimídia, sendo que a
Comissão Organizadora disponibilizará um notebook equipado com o software
PowerPoint.

4.1.5 O apresentador é responsável por levar o arquivo da apresentação em pen drive,
salvo em formato PowerPoint (ppt ou pptx) e formato PDF.
4.1.6 O apresentador é o único responsável por esclarecer questionamentos da banca
avaliadora, sendo vedada manifestação de demais autores.
4.1.7 O tempo para a apresentação será de 10 minutos. A banca avaliadora terá 5
minutos para arguição, totalizando 15 minutos.

5. REGRAS PARA APRESENTAÇÃO DE VÍDEOS PITCHS
5.1 Vídeo Pitch
5.1.1 O Pitch é um vídeo amador de curta duração e, por isso, deve ser simples e
direto, podendo ser feito por celular ou câmera comum, no qual o pesquisador
apresentará o resultado obtido com a execução do projeto;
5.1.2 Orientações Gerais
5.1.3 O vídeo dever ser produzido em linguagem acessível para possibilitar a
divulgação e a popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação;
5.1.4 O vídeo deverá conter: o título do projeto, o nome do apresentador e o
nome do coordenador principal;
5.1.5 Durante o vídeo devem ser demonstrado resultados do projeto de pesquisa em
uma linguagem acessível a qualquer cidadão, comentando como estes
resultados podem contribuir para o bem-estar das pessoas e para a área do
conhecimento;
5.1.6 Poderão participar quaisquer inscritos do V Encontro Regional de Biomedicina;
5.1.7 A submissão de trabalho em formato de resumo para apresentação de pôster ou
oral, NÃO exclui a possibilidade de inscrição para apresentação de Pitch.,
5.1.8 Para

participar

deve-se

enviar

um

e-mail

para

o

endereço

cientificaverbm@gmail.com contendo os seguintes itens anexados ao mesmo:
5.1.9 Nome do inscrito no evento e CPF;
5.1.10 Formulário de inscrição para Pitch (Anexo 1);
5.1.11 Comprovante de inscrição do apresentador do Pitch no V ERBM.
IMPORTANTE: A falta de qualquer um destes itens resultará em desclassificação da
proposta
5.2 Orientações Técnicas:

5.3.1 Imagem: A gravação será preferencialmente em alta definição (HD), com a
câmera orientada horizontalmente. Smartphones e câmeras digitais mais
modernos também permitem a gravação de um vídeo com qualidade adequada
para visualização;

5.3.2 Qualidade do áudio: evite ruídos externos, tais como vento e equipamentos de
laboratório em funcionamento, eco, entre outros;

5.3.3 Conteúdo: o conteúdo dos vídeos deverá ser exclusivamente referente ao projeto
de pesquisa;

5.3.4 Tempo: a duração máxima será de 3 minutos.
5.3.5 Inicie o seu vídeo se apresentando (seu nome, laboratório e instituição) e
dizendo o título da sua pesquisa.

5.3.6 Faça uma brevíssima contextualização do problema, especifique os objetivos e
não se esqueça de comentar o diferencial da sua pesquisa como por exemplo:
“Este produto se mostrou muito eficaz e de baixa toxicidade nos experimentos em
animais em relação ao produto disponível no Brasil para este problema, inclusive na
fase crônica tardia da doença quando as taxas de cura são ausentes ou muito baixas.”
5.4 Critérios para Avaliação da Criação dos Pitches:

5.4.1 As propostas enviadas serão avaliadas pela Coordenação Científica da comissão
organizadora do V ERBM.

5.4.2 Os seguintes critérios serão avaliados:
5.4.2.1 Objetividade;
5.4.2.2 Linguagem;
5.4.2.3 Potencial de solução de problemas reais;
5.4.2.4 Caráter inovador ou avanço do conhecimento;
5.4.2.5 Respeito aos limites de tempo do vídeo;
5.4.2.6 Criatividade;
5.4.2.7 Capacidade de despertar interesse sobre o assunto.
5.5 Considerações Finais

5.5.1 Serão pré-selecionados 5 Pitches para exibição no segundo dia do evento em
horário determinado pela Programação do V ERBM.

5.5.2 Os vídeos pré-selecionados serão novamente avaliados por uma banca que, com
votação do público presente, elegerão o melhor Picth.

5.5.3 Os melhores vídeos Pitch serão premiados.
5.5.4 Os vídeos apresentados durante V ERBM não serão exibidos/reproduzidos em
nenhum outro evento ou mídia digital.

5.5.5 O descumprimento das normas estabelecidas neste edital acarretará na
desclassificação do trabalho.

6. AVALIAÇÕES
6.1 A fim de garantir máxima imparcialidade na avaliação das apresentações, membros
da Comissão Científica Avaliadora não poderão avaliar trabalhos nos quais tenham
autoria.
6.2 As apresentações de pôsteres, assim como as apresentações orais serão avaliadas
quanto aos critérios:
a) Cumprimento das regras do edital e utilização dos modelos disponibilizados;
b) Relevância e originalidade do tema;
c) Delineamento experimental;
d) Coerência entre objetivos e resultados;
e) Discussão dos resultados;
f) Domínio e didática do apresentador;
g) Tempo de apresentação;
h) Arguição da banca avaliadora.

7. PREMIAÇÕES
7.1 Serão premiados somente os primeiros classificados de cada modelo de
apresentação (pôsteres, apresentação oral e Videos Pitch), sendo que na apresentação
oral serão premiados os primeiros classificados das categorias Graduação e Pósgraduação;
7.2 A divulgação das premiações será feita na cerimônia de encerramento do evento.

8. PUBLICAÇÃO DOS ANAIS

8.1 A publicação de Anais será feita no site oficial do Instituto de Ciências Biomédicas
da Universidade Federal de Uberlândia, na Aba “Eventos Científicos”
(http://www.icbim.ufu.br/node/18), num prazo de 1 (um) mês após o término de
evento.
8.2 Só serão publicados os trabalhos em Anais que foram apresentados no V Encontro
Regional de Biomedicina.

9. CERTIFICADOS
9.1 Os certificados de apresentação, serão entregues aos apresentadores durante a
cerimônia de encerramento do evento.

