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A União das Ligas Acadêmicas de Medicina da Universidade de Marília torna público o 

presente edital de submissão de trabalhos científicos, visando à seleção de 3 trabalhos 

para premiação do XII Prêmio Wandercy Bergamo e à publicação de todos os artigos 

aprovados em revista indexada. 

 

1. OBJETIVO E ORGANIZAÇÃO 

1.1 O presente evento tem como objetivo incentivar a participação dos acadêmicos 

do curso de Medicina e de outras áreas da saúde em palestras atualizadas e 

atividades de pesquisa, visando complementar sua formação e enriquecer seus 

conhecimentos. 

1.2 Em 2021, o Congresso das Ligas Acadêmicas de Medicina da UNIMAR ocorrerá 

nos dias 10, 11 e 12 de agosto por meio de plataforma online, tal como no ano de 

2020, devido à situação pandêmica de Covid-19. 

 

2. INSCRIÇÃO 

2.1 Podem participar da seleção os trabalhos inéditos de autoria de acadêmicos, 

regularmente matriculados em curso superior de saúde reconhecido pelo 

Ministério da Educação do Brasil, residentes, médicos ou de profissionais de 

saúde em geral; 

2.2 A inscrição dos trabalhos será feita através da submissão do resumo dos 

mesmos. 

2.3 A inscrição dos resumos para análise e seleção deverá ser feita pelo autor 

principal até as 23h59min do dia 15 de Julho de 2021, através do e-mail oficial do 

Comitê Científico do Congresso das Ligas Acadêmicas de Medicina da UNIMAR: 

colimedunimar2021@gmail.com 
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2.4 Cada trabalho somente poderá ser inscrito uma única vez no evento, 

independentemente da categoria escolhida, ou ainda que autores ou instituições 

envolvidas sejam diferentes; 

2.5 Os trabalhos deverão ser compostos por, 1 (um) autor, co-autores, 1 (um) 

orientador e co-orientador (se houver). Não há limite de trabalhos submetidos 

por autor; serão considerados orientadores/co-orientadores profissionais 

formados que exerçam a profissão de docência em escola de ensino superior. 

2.6 Os trabalhos submetidos somente poderão ser aceitos quando o primeiro autor já 

estiver devidamente inscrito no XIII Congresso das Ligas Acadêmicas de Medicina 

da UNIMAR; 

2.7 Os membros da Comissão Organizadora e Científica poderão participar como 

autores e/ou apresentadores de trabalhos. Entretanto, estes NÃO poderão receber 

qualquer premiação, que não seja o próprio certificado de apresentação. 

2.8 A ordem de envio dos nomes dos autores será a mesma emitida no certificado. 

Portanto, a ordem recomendada para os autores: autor, co-autores, co-orientador 

(se houver) e orientador; 

2.9 Para inscrição do trabalho, são necessários três documentos, anexados em um 

único e-mail: 

1) Ficha de Inscrição do trabalho, anexa ao presente Edital (Anexo I). Todos os 

campos devem ser adequadamente preenchidos e todos os nomes dos autores 

devem estar completos e escritos por extenso; 

2) PARECER emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa, onde conste a situação do 

Parecer como APROVADO. APENAS Revisões de Literatura e Relatos de 

Experiência estão excluídas deste item; dado que essas modalidades não 

requerem submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

3) Resumo redigido segundo as instruções de normatização, presentes neste Edital. 

 



 

 
3 

 

2.10 Alterações posteriores no texto do resumo, bem como alterações de nome dos co-autores e 

instituições relacionadas não serão permitidas após a submissão do trabalho. Mudanças 

posteriores em relação ao nome do apresentador deverão ser comunicadas com no mínimo 

20 (vinte) dias de antecedência do evento para o email da Comissão Científica 

(colimedunimar2021@gmail.com), informando o Título do Trabalho e o nome do novo 

apresentador, sendo este obrigatoriamente autor ou co-autor e devidamente inscrito no 

Congresso. 

 

3. DAS REGRAS PARA CONFECÇÃO DO RESUMO 

3.1 O resumo deverá ser redigido em português, segundo as normas gramaticais 

vigentes. 

3.2 O Resumo deve possuir no máximo 2500 (dois mil e quinhentos) caracteres 

contabilizando-se espaços e demais sinais gráficos e ser acompanhado do Título 

(em letras maiúsculas e negritas) e do nome dos Autores; os trabalhos devem ser 

digitados (programa Word para Windows) em português e assim formatados: 

Fonte: Times New Roman, tamanho 12, espaçamento de 1,5 começando na 

primeira linha sem espaços laterais. A digitação do texto deverá ser contínua, com 

parágrafo único justificado. Configuração de página: papel A4 (21,0 x 29,7cm), 

margens direita, esquerda, superior e inferior de 2,5cm; 

3.3 Deverá ser enviado pelo autor principal, através do e-mail 

colimedunimar2021@gmail.com; o título do email deverá ser o título do trabalho; 

o e-mail será o meio de comunicação OFICIAL entre os autores e a comissão 

científica. Por conseguinte, a comissão científica NÃO IRÁ RESPONDER dúvidas 

enviadas às mídias sociais pessoais da comissão (como WhatsApp, Facebook, 

Instagram, e etc.). 
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3.4  O resumo deverá constar de Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados e 

Conclusão, salvo Relato de Caso ou Relato de Experiência, que poderão constar de 

Introdução, Descrição do caso ou experiência e Considerações Finais, destacados 

em letras maiúsculas seguido de dois pontos. Exemplo: “INTRODUÇÃO:” e 

“OBJETIVOS:”; as bibliografias consultadas NÃO devem ser enviadas através do 

resumo; devem ser adicionadas as “Palavras-Chave”, 

 

Conforme o exemplo a Seguir: 
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3.5 As pesquisas com seres humanos ou animais DEVEM ser aprovadas por um Comitê 

de Ética em Pesquisa, a saber – em seres humanos, de acordo com a  Resolução no 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde – ou de Experimentação animal, LEI No 

11.794/2008 do Gabinete da República - e esta aprovação deve ser declarada no 

item Métodos e sua cópia deverá ser anexada ao email de submissão; 

3.6 Agências financiadoras ou apoiadoras do trabalho, caso existam, não devem ser 

referidas no resumo do trabalho no momento da inscrição; estes, entretanto, 

devem ser referidas no pôster do trabalho; 

3.7 Serão permitidas no máximo 5 (cinco) abreviaturas, que devem ser identificadas 

anteriormente por extenso no texto do resumo; 

3.8 Caso necessário, gênero e espécie de seres vivos deverão ser grafados conforme 

normas internacionais; 

3.9 Não será permitida a utilização de ilustrações (gráfico, tabela, quadro, etc.) no 

resumo. Para a análise e seleção dos trabalhos, somente será considerada a parte 

textual do resumo. 

3.10 Os trabalhos aprovados NÃO serão corrigidos ou revistos pela Comissão Científica 

do Congresso e deverão ser publicados exatamente na forma como submetidos, 

sendo de exclusiva responsabilidade dos autores a correta redação. 

3.11 As bibliografias consultadas NÃO devem ser enviadas através do resumo, mas 

devem ser obrigatoriamente expostas durante a apresentação dos trabalhos, no 

formato ABNT (Pôster). 

3.12 Trabalhos inscritos sem corpo do texto ou incompletos serão desclassificados. 

 

4.   DA SELEÇÃO 

4.1 Serão DESQUALIFICADOS os trabalhos que NÃO OBEDECEREM às NORMAS 

GRAMATICAIS ou não estiverem dentro dos padrões de Metodologia Científica; 
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4.2 Todos os resumos qualificados serão avaliados e selecionados exclusivamente pela 

Comissão Científica do XIII Congresso das Ligas Acadêmicas de Medicina da 

UNIMAR; 

4.3 A Comissão Científica do XIII Congresso das Ligas Acadêmicas de Medicina da 

UNIMAR será responsável pela avaliação dos trabalhos, de acordo com os seguintes 

critérios (recebendo nota de zero a um por critério utilizado): Relevância do 

Trabalho na Sociedade; Originalidade; Importância Científica; Emprego da 

Metodologia Científica na Elaboração do Trabalho; Correlação entre os Objetivos; 

Resultados e Conclusões do Resumo; Qualidade e Clareza dos Resultados 

Apresentados; 

4.4 O aceite dos trabalhos será enviado para o e-mail que submeteu o mesmo. 

4.5 Os resumos aceitos serão publicados no Caderno de Resumos (Anais) do respectivo 

congresso. 

4.6  Todos os trabalhos selecionados serão avaliados no XIII Congresso das Ligas 

Acadêmicas de Medicina da UNIMAR por meio de plataforma online, pela Comissão 

Científica de 2021, sem necessidade de exposição oral. 

4.7 O autor/apresentador do trabalho selecionado que não tenha inscrição gerada, terá 

seu certificado retido e o seu trabalho retirado das publicações oficiais do XIII 

Congresso das Ligas Acadêmicas de Medicina da UNIMAR; também será 

desclassificado da premiação. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO NA CATEGORIA “PÔSTER” 

5.1 O apresentador do pôster obrigatoriamente deve ser o autor principal do trabalho. 

5.2 As avaliações ocorrerão exclusivamente em forma de pôster convencional em 

plataforma online. 
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5.3 A confecção dos pôsteres é de responsabilidade dos autores do trabalho, e deve ser 

configurado em forma retangular de 90 cm de largura por 120 cm de altura, e 

enviado no formato PDF para o email da Comissão Científica 

(colimedunimar2021@gmail.com) até às 23:59 horas do dia 07 de agosto  de 2021. 

5.4 O pôster deverá conter: título (em destaque), nome completo dos autores, 

instituições envolvidas, instituições financiadoras (caso existam) cidade e estado. 

O nome do apresentador deve vir sublinhado; 

5.5 O corpo do trabalho deve conter Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados, 

Conclusão e Referências; salvos Relato de caso e Relato de experiênica, que 

poderão constar de Introdução, Descrição do caso ou de Experiência, 

Considerações Finais e Referências. Estas marcas devem estar legíveis e destacadas. 

Exemplo: “INTRODUÇÃO:” e “OBJETIVOS:”; 

5.5.1 É     permitido      agrupar      os      itens      Introdução      e      Objetivos. 

5.6 A avaliação do pôster é de responsabilidade da Comissão Organizadora, que 

ocorrerá por plataforma online, sendo cada trabalho julgado por dois avaliadores. A 

nota final será a soma das duas avaliações. 

6. AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO DO XII PRÊMIO WANDERCY BERGAMO: 

No dia 12 de agosto de 2021, os três melhores trabalhos (MAIORES NOTAS) serão 

premiados recebendo certificado correspondente à sua classificação. Todos os 

trabalhos científicos apresentados receberão certificado de participação no evento. 
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Comissão Científica do XII Congresso das Ligas Acadêmicas de Medicina da 

UNIMAR. 

Coordenador do Curso de Medicina da Universidade de Marília: 

 

Prof. Dr. Heron Fernando de Souza Gonzaga 

 

Presidente Discente do Evento: 

 

Letícia Gomes Fabri Dourado 

 

Presidente Docente da Comissão Científica: 

 

Profa Dra Patricia Cincotto dos Santos 

 

Presidente Discente da Comissão Científica: 

 

Annik Ianara de Souza Greco 

 

Comissão Científica: 

 

Ledyane Taynara Marton 

Bárbara de Oliveira Zanuso 

Vitor Fernando Bordin Miola 

Ana Rita de Oliveira dos Santos 

Maria Júlia Bastos Pereira 

Giovanna Dias Paião 

Lucas Cápia Castro de Carvalho 


