II Congresso Acadêmico de Ciências da Saúde
Edital de Submissão de Trabalhos
1 - Disposições Gerais
1.1 - O II Congresso Acadêmico de Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina
de São José do Rio Preto ocorrerá nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2019 das
17h00 às 22h30 no Centro de Convenções da Faculdade de Medicina de São José
do Rio Preto, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5416, Vila São Pedro,
São José do Rio Preto - SP.
1.2 - O II Congresso Acadêmico de Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina
de São José do Rio Preto (II CACS) tem como objetivos promover:
I - palestras, mesas e oficinas com conteúdos atualizados da área da saúde;
II- um ambiente de discussão crítica acerca da área da saúde;
III - interdisciplinaridade e o interprofissionalismo dentro da área da saúde;
IV- fomento a atividades científicas, voltadas para os alunos de graduação da
FAMERP e Instituições de Ensino Superior (IESs) da região de São José do Rio
Preto;
1.3 - A Comissão Organizadora do II CACS é composta por membros do Centro
Acadêmico “Euryclides Zerbini” (CAEZ), órgão representativo máximo dos
estudantes de medicina da FAMERP.

2- Da Inscrição
2.1 - Serão disponibilizadas 600 (seiscentas) vagas.
2.2 - A inscrição no Congresso é feita através do link www.cacsfamerp.com.br na
sede do Centro Acadêmico Euryclides Zerbini (CAEZ) até o dia 25/08/19 ou até
completar 600 (seiscentas) inscrições. Não haverá prorrogação do prazo. Os
pagamentos podem ser feitos na sede do CAEZ ou por pagamento online no site do
evento.
2.3 - No ato da inscrição deverá ser paga a taxa de inscrição. Se não efetuado o
pagamento, a inscrição não será efetivada e o trabalho (em caso de submissão pelo
congressista) não será encaminhado para Comissão de Triagem dos trabalhos
inscritos.
2.4 - Os valores da inscrição serão:
I - Aluno graduação FAMERP Sócio CAEZ/CASA: R$ 35,00
II - Aluno graduação FAMERP: R$ 40,00
III - Aluno de graduação de IESs parceiras: R$ 50,00
IV - Aluno de graduação de outra IESs: R$ 55,00
V - Profissionais da Saúde - R$60,00

3- Da Submissão de Trabalhos
3.1 - Poderão ser submetidos ao II Congresso Acadêmico de Ciências da Saúde da
Famerp (II CACS) trabalhos científicos que abordem temas da área da saúde,
realizados por graduandos ou graduados de qualquer escola da área da saúde.
Inicialmente, os resumos de todos os trabalhos serão submetidos a uma Comissão
de Triagem para a verificação da adequação do tema à área da saúde;
posteriormente, os trabalhos serão avaliados de acordo com os critérios descrito em
“6- Das Avaliações”.
3.2 - Poderão ser submetidos apenas trabalhos finalizados.
3.3 - A submissão de trabalhos será realizado através do link:
https://www.cacsfamerp.com.br
3.4 - A submissão deve ocorrer até dia 25/07/19, 23h59.
3.5 - Cada Inscrito poderá submeter, no máximo, um trabalho por categoria.
3.6 - Cada trabalho poderá ter um máximo de 8 coautores, estes não poderão
auxiliar na apresentação do trabalho.

4- Dos Prêmios
3.1. Compõem os prêmios do II CACS:
I - I Prêmio Euryclides Zerbini, correspondente ao valor de R$350,00 (trezentos e
cinquenta reais) para o melhor trabalho da categoria de Relato de Experiência;
II - VII Prêmio Hélcio José Lins Werneck , correspondente a um valor de R$800,00
(setecentos reais) para o melhor trabalho da categoria de Iniciação
Científica/Trabalho de Conclusão de Curso.

5- Dos Trabalhos
5.1. Os membros da Comissão Organizadora do II CACS não poderão, sob
nenhuma hipótese, inscrever trabalhos para concorrerem aos prêmios científicos do
II CACS.
5.2. Os membros da Comissão Avaliadora não poderão ser orientadores de
graduandos que apresentarão os trabalhos.
5.3. Serão aceitos trabalhos nas seguintes categorias:
I - Iniciação Científica (IC) e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
II - Relatos (de Caso e de Experiência).
5.4. Deverão ser enviados para a submissão:
I - O manuscrito completo da IC/TCC, conforme descrito no item 5.6 ou o
manuscrito completo do Relato, conforme descrito no item 5.8.
II - O resumo da IC/TCC, conforme descrito no item 5.5 ou o resumo do
Relato, conforme descrito no item 5.7.

5.5: Os resumos das ICs/TCCs deverão obedecer rigorosamente à seguinte
estrutura:
I - Ser redigido em português;
II - Não conter qualquer identificação de seus autores ou orientadores. Caso
contenha, o trabalho será desclassificado.
III - É vetada a colocação de tabelas, gráficos e outras ilustrações neste resumo.
IV - O resumo, deverá ser submetido através do campo de inscrição de
trabalhos no website do congresso (www.cacsfamerp.com.br).
V - Ser dividido em 6 partes:
1- Título;
2- Autores (máximo de 8 coautores);
3- Introdução (máximo de 300 caracteres);
4- Materiais e Métodos (máximo de 800 caracteres);
5- Discussão e Resultados (máximo de 1000 caracteres)
6- Conclusão (máximo de 500 caracteres);
5.6. Os manuscritos das ICs/TCCs deverão obedecer rigorosamente à seguinte
estrutura:
I - Ser redigido em português;
II - Não conter qualquer identificação de seus autores ou orientadores. Caso
contenha, o trabalho será desclassificado.
III - As pesquisas com seres humanos ou animais devem ser aprovadas por um
Comitê de Ética em Pesquisa, de acordo com a Resolução 466/2012 e
complementares do Conselho Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, e esta
aprovação deve ser declarada no item Metodologia, exceto para pesquisas que
utilizam apenas dados de domínio público (Ex: DATASUS, SINAN);
III - O manuscrito deve ter, no máximo, 25 (vinte e cinco) páginas, incluindo
anexos (gráficos, tabelas, gravuras e fotografias;
IV- Ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12 (doze), espaçamento
simples; começar na primeira linha e não ter espaços laterais;
V- A página deve ser configurada com as seguintes margens: margem esquerda
de 2,0 (dois) cm, margem direita de 2,0 (dois) cm; margem superior de 3,0 (três)
cm. O texto não deve sair dessas características e deverá conter: o título do
trabalho escrito com letras maiúsculas e em negrito no cabeçalho; com
espaçamento de duas linhas.
VI - O texto do resumo deve ser digitado inteiro em único parágrafo – e este
parágrafo não poderá exceder o número de 30 (trinta) linhas.
VII - A bibliografia deve ser feito em formato Vancouver, contendo no máximo 20
referências.

VIII - Ser dividido em 08 (oito) partes:
1- Título;
2- Resumo;
3- Introdução;
4- Materiais e Métodos;
5- Discussão;
6- Resultados;
7- Conclusão;
8- Referências Bibliográficas.

5.7. Os resumos dos Relatos deverão obedecer rigorosamente à seguinte estrutura:
I - Ser redigido em português;
II - Não conter qualquer identificação de seus autores ou orientadores. Caso
contenha, o trabalho será desclassificado.
III - É vetada a colocação de tabelas, gráficos e outras ilustrações neste resumo.
IV - O resumo, deverá ser submetido através do campo de inscrição de
trabalhos no website do congresso (www.cacsfamerp.com.br).
V - Ser dividido em 6 partes:
1- Título;
2- Autores (máximo de 8 coautores);
2- Introdução (máximo de 300 caracteres);
3- Descrição do Relato (máximo de 800 caracteres);
4- Discussão (máximo de 800 caracteres);
5- Conclusão (máximo de 500 caracteres);
6- Referências Bibliográficas.
5.8. Os manuscritos dos Relatos completos deverão obedecer rigorosamente à
seguinte estrutura:
I - Ser redigido em português;
II - Não conter qualquer identificação de seus autores ou orientadores. Caso
contenha, o trabalho será desclassificado;
III - O manuscrito deve ter, no máximo, 2.500 palavras e ter, no máximo, 20
(vinte e cinco) folhas, incluindo anexos (gráficos, tabelas, gravuras e
fotografias);
IV- Ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12 (doze), espaçamento
simples; começar na primeira linha e não ter espaços laterais;
V- A página deve ser configurada com as seguintes margens: margem esquerda
de 2,0 (dois) cm, margem direita de 2,0 (dois) cm; margem superior de 3,0 (três)
cm. O texto não deve sair dessas características e deverá conter: o título do

trabalho escrito com letras maiúsculas e em negrito no cabeçalho, com
espaçamento de duas linhas;
VI - O texto do resumo deve ser digitado inteiro em único parágrafo – e este
parágrafo não poderá exceder o número de 30 (trinta) linhas.
VII - A bibliografia deve ser feito em formato Vancouver, contendo no máximo 20
referências.
VIII - Ser dividido em 7 partes:
1- Título;
2- Resumo;
3- Introdução;
4- Descrição do Relato;
5- Discussão;
6- Conclusão;
7- Referências Bibliográficas.
5.9. Os trabalhos submetidos não precisam ser inéditos.
5.10 - Os trabalhos submetidos precisam estar finalizados.
5.11. - Os apresentadores de trabalhos precisam estar inscritos no II CACS.
5.12. Em nenhuma hipótese serão permitidas alterações após o envio dos trabalhos.
5.13. Serão publicados anais do evento com os resumos dos trabalhos que forem
selecionados para apresentações presenciais.
5.14. Ao efetuar a submissão do trabalho, os participantes declaram estar cientes e
de acordo com todos os itens deste regulamento.

6- Das Avaliações
6.1 - Da Avaliação de Iniciações Científicas e Trabalhos de Conclusão de Curso:
I- A Comissão Julgadora será formada por docentes ou pesquisadores da
FAMERP/HB/FUNFARME. Cada trabalho selecionado pela Comissão de Triagem
será avaliado por 2 (dois) membros da Comissão Julgadora, em caso de empate ou
grande discordância entre as notas, será avaliado por um terceiro membro da
Comissão Julgadora.
II- A avaliação das apresentações orais serão feita por um grupo de 3 (três)
docentes/pesquisadores da FAMERP/HB/FUNFARME e, ocasionalmente, 1 (um)
dos docentes/pesquisadores poderá ser de outra instituição de ensino.
III- As decisões das Comissões Julgadoras serão irrevogáveis e a elas não
caberão recursos.
IV- Os trabalhos serão avaliados em 4 (quatro) etapas:
Primeira Etapa: haverá seleção a partir do critério da triagem dos trabalhos
submetidos. Os que não se encaixem na categoria de Iniciação Científica/Trabalho
de Conclusão de Curso ou não possuem temática relacionada a área da saúde
serão eliminados;

Segunda Etapa: os trabalhos previamente selecionados serão avaliados e
pontuados da seguinte forma:
1- Originalidade do trabalho e relevância do tema (Peso: 1)
2- Pertinência do título e qualidade do resumo e introdução do trabalho (Peso: 2)
3- Consistência teórica do trabalho e contribuição (Peso: 3)
4- Metodologia utilizada (adequação e qualidade) (Peso: 2)
5- Análise de dados e resultados: articulação teórica e metodológica da
interpretação (Peso: 1)
6- Clareza, pertinência e consecução dos objetivos (Peso: 2)
7- Conclusões: fundamento, coerência e alcance (Peso: 1)
8- Qualidade da redação e organização do texto (ortografia, gramática, clareza,
objetividade e estrutura formal) (Peso: 2)
9- Atendimento da formatação exigida pelo congresso (Peso: 1)
Terceira Etapa: serão classificados para a apresentação oral os 12 trabalhos que
tiverem obtido as melhores classificações na categoria Iniciação Científica/ Trabalho
de Conclusão de Curso.
Quarta Etapa: consistirá de apresentação oral das apresentações em slides
ilustrados dos trabalhos dos trabalhos selecionados na terceira etapa. O tempo
para a apresentação será de 10 minutos, seguidos de 5 minutos para a discussão.
As apresentações orais ocorrerão nos dias 26 e 27 de Agosto de 2019 e a ordem
das apresentações será divulgada previamente. As apresentações serão avaliadas
e pontuadas da seguinte forma:
1 - Clareza (30 pontos)
2 - Aproveitamento do Tempo Estipulado (15 pontos)
3 - Documentação Audiovisual (15 pontos)
4 - Capacidade de Respostas a Perguntas e Arguições (20 pontos)
5 - Relevância Acadêmica (20 pontos)
6.2 - Da Avaliação de Relatos de Experiências:
I - A Comissão Julgadora será formada por docentes ou pesquisadores da
FAMERP/HB/FUNFARME. Cada trabalho selecionado pela Comissão de Triagem
será avaliado por 2 (dois) membros da Comissão Julgadora, em caso de empate ou
grande discordância entre as notas, será avaliado por um terceiro membro da
Comissão Julgadora.

II - A avaliação das apresentações de pôsteres serão feita por um grupo de 3 (três)
docentes/pesquisadores da FAMERP/HB/FUNFARME e, ocasionalmente, 1 (um)
dos docentes/pesquisadores poderá ser de outra instituição de ensino.
III - Os pôsteres devem ter as dimensões máximas de 0,90 m de largura x 1,20 m de
altura e poderão optar pelo modelo disponibilizado pela Comissão Organizadora,
disponível no link: www.cacsfamerp.com.br
IV - As decisões das Comissões Julgadoras serão irrevogáveis e a elas não caberão
recursos.
V - Os trabalhos serão avaliados em 4 (quatro) etapas:
Primeira Etapa: haverá seleção a partir do critério da triagem dos resumos. Aqueles
trabalhos que não se encaixem na categoria de Relato (de caso ou de experiência)
ou não possuem temática relacionada a área da saúde serão eliminados;
Segunda Etapa: os trabalhos previamente selecionados serão avaliados.
Os Relatos de Experiência serão pontuados da seguinte forma:
1- Título sucinto, descritivo e acurado (Peso: 1)
2- Resumo contempla todos os itens (Peso: 1)
3- Introdução concisa com informações necessárias e objetivos delimitados? (Peso:
2)
4- Metodologias utilizadas com a descrição clara do contexto e dos procedimentos
(Peso: 2)
5- Resultados observados (Peso: 2)
6- Conclusões/Considerações Finais (Peso: 1)
7- Bibliografia adequada e atualizada (Peso: 1)
Os relatos de Caso serão pontuados da seguinte forma:
1- Título sucinto, descritivo e acurado? (Peso: 1)
2- Resumo contempla todos os itens? (Peso: 1)
3- Introdução concisa com informações necessárias e objetivos delimitados? (Peso:
2)
4- Descrição do caso, técnica ou situação (Peso: 2)
5- Discussão alinhada com os objetivos (Peso: 2)
6- Conclusão Alinhada com os objetivos (Peso: 1)
7- Bibliografia (Peso: 1)
Terceira Etapa: serão classificados para a apresentação de pôsteres os 14
trabalhos que tiverem obtido as melhores classificações na categoria Relatos.
Quarta Etapa: consistirá de apresentação dos pôsteres dos trabalhos selecionados
na terceira etapa. O tempo para a apresentação será de 10 minutos, seguidos de 5

minutos para discussão. As apresentações de pôsteres ocorrerão nos dias 27 e
28/ago e a ordem das apresentações será divulgada previamente. As
apresentações serão avaliadas e pontuadas da seguinte forma:
1 - Clareza (30 pontos)
2 - Aproveitamento do Tempo Estipulado (15 pontos)
3 - Documentação Audiovisual (15 pontos)
4 - Capacidade de Respostas a Perguntas e Arguições (20 pontos)
5 - Relevância Acadêmica (20 pontos)
6.3 - Das Apresentações:
I - Os trabalhos selecionados para apresentações serão divulgados com até 15 dias
de antecedência, sendo o e-mail a via oficial de comunicação do II CACS.
II - Os apresentadores deverão estar presentes com 15 minutos de antecedência da
apresentação de trabalhos prevista na programação.
III - Para a apresentação de trabalhos da categoria Iniciação Científica/Trabalho de
Conclusão de Curso, serão disponibilizados pointers e multimídia.
IV - Para a apresentação de trabalhos da categoria Relatos, serão disponibilizados
paineis com ganchos para fixação.

7- Da Premiação
7.1. A Comissão Avaliadora do II CACS será composta por docentes e
pesquisadores da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), que
não tenham vínculos com os trabalhos avaliados por eles, convidados pela
Comissão Organizadora do II CACS.
7.2. Compete à Comissão Avaliadora do II CACS avaliar os trabalhos escritos e as
apresentações orais concorrentes ao VII Prêmio Hélcio José Lins Werneck
(R$800,00 e certificação correspondente) e ao I Prêmio Euryclides Zerbini (R$
350,00 e certificação correspondente).

8- Situações Adicionais
8.1. O descumprimento de qualquer um dos itens deste regulamento implicará pena
de desclassificação do trabalho.
8.2. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela a Comissão
Organizadora do II CACS.

