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EDITAL CIENTÍFICO – VIII Prêmio Sérgio Arouca
1.INSCRIÇÕES
1.1. Envie um e-mail intitulado “VIII Prêmio Sérgio Arouca" do dia 15 de novembro
de 2017 até o dia 23 de março de 2018 para cientificocomuscar@gmail.com constando:
nome completo, endereço, cidade, UF, CEP, telefone de contato, e-mail pessoal, faculdade,
curso, período que está cursando, comprovante de matrícula digitalizado e os resumos
conforme consta no regulamento.

1.2. Espere resposta de confirmação da Inscrição. Caso não haja resposta, repita o
procedimento 1.1.

1.3. O apresentador deve ter a inscrição no congresso realizada pela internet, através
do link no site do CoMUSCar (www.ufscar.br/comuscar) ou diretamente com a comissão
organizadora, até o último dia de inscrição dos trabalhos, ou seja, 23 de março de 2018.
Aqueles que não estiverem inscritos no congresso até data terão a inscrição do trabalho
cancelada.

2. TRABALHOS

2.1. Poderão ser enviados e concorrer ao VIII Prêmio Sérgio Arouca exclusivamente
trabalhos que tenham um acadêmico regularmente matriculado em uma instituição de ensino
superior autorizada pelo MEC (ou que tenha concluído a graduação há no máximo um ano,
contanto que o trabalho tenha se iniciado durante a graduação), como autor ou coautor.

2.2. Nenhum membro da Comissão Organizadora do 9° CoMUSCar poderá submeter
trabalhos científicos para concorrer ao prêmio Sérgio Arouca. Entretanto, os membros da
Comissão Organizadora do 9º CoMUSCar poderão ter seus trabalhos científicos expostos
durante o congresso.

2.3. O trabalho deverá ser apresentado por um aluno regularmente matriculado em
uma instituição de ensino superior que esteja envolvido com o mesmo.
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2.4. Não exigimos exclusividade de publicação; dessa forma, se o trabalho já tiver
sido submetido a outro edital (que não seja uma edição anterior do CoMUSCar), será
reconhecido e devidamente aceito, se dentro do regimento.

2.5. O tema do trabalho deverá relacionar-se com a área da saúde.
2.6. Trabalhos inscritos em edições anteriores do Congresso Médico Universitário de
São Carlos não poderão ser reinscritos para concorrer ao prêmio Sérgio Arouca de anos
seguintes.

2.7. Serão aceitos trabalhos nas categorias: experimental (no máximo 10 autores),
epidemiológico (no máximo 8 autores), relatos de caso (no máximo 4 autores) e revisão (no
máximo 4 autores).

3. NORMAS PARA O RESUMO

3.1. Deverá conter as seguintes informações no cabeçalho: Nome do aluno
apresentador, endereço, bairro, CEP, cidade, UF, telefone, e-mail, faculdade, curso e ano
cursado, em fonte TimesNew Roman, tamanho 10, dispostos de forma semelhante ao
“modelo de resumo expandido” no site.

3.2. O título deve estar no mínimo 1 linha após o cabeçalho, conter no máximo 3
linhas (sem contar autores e orientador), ser centralizado, fonte Times New Roman, tamanho
14 com letras MAIÚSCULAS e NEGRITO. *observação: Para os trabalhos redigidos em
inglês, será pedido o envio, à parte, do título em português.

3.3. Autores centralizados na linha subjacente, fonte Times New Roman tamanho 10,
respeitando a seguinte ordem: apresentador, coautores e orientador; e com o sobrenome
precedendo o primeiro nome. Ex.: Clarice Lispector como Lispector, C.
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3.4. Na linha abaixo dos autores deve haver menção da instituição a qual pertencem,
fonte Times New Roman 10. Ex.: Lispector, C. 1; Assis, M. 1; Barros, F. 2
1-Acadêmicos do 4o ano de Medicina da Universidade Federal de São Carlos / 2 Cirurgião Geral do
Hospital Universitário.
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3.5. As questões éticas relativas aos trabalhos são de responsabilidade dos autores.

3.6. Os resumos deverão ser redigidos em português ou em inglês, ficando o texto
sobre inteira responsabilidade dos autores. Deverá ser enviado um resumo simples, em PDF
e Word, ou seja, 2 arquivos. O corpo do resumo, no mínimo 1 linha após o título e autores,
deve ter fonte Times New Roman, tamanho 12, justificado, e todo o texto deve ter
espaçamento simples entre linhas, papel A4, margens direita, inferior e superior com 2,5 cm
e margem esquerda com 3 cm.

3.7. Resumo: o corpo do resumo deve contar 1 lauda em um único parágrafo
contendo uma introdução, com breve descrição do problema estudado, apontando os
objetivos, métodos utilizados, os principais resultados e conclusões, ou de uma breve
introdução, relato do caso e considerações finais.

3.8. Os resumos serão avaliados pela Comissão Julgadora, que contará de docentes
vinculados à Universidade Federal de São Carlos ou a outras instituições de ensino superior.
Eles constarão nos anais do congresso e serão expostos no site do CoMUSCar.

3.9. Os resumos não deverão conter tabelas e/ou figuras; sugere-se, entretanto, a
inclusão de dados quantitativos (por exemplo, médias e erros padrões, medianas e intervalos
interquartis, porcentagens) dos resultados mais significativos.

3.10. Os casos omissos neste regulamento serão avaliados pela Comissão
Organizadora do evento.

4. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

4.1. Os resumos deverão estar adequados às normas supracitadas para que possam
concorrer ao Prêmio Acadêmico Sérgio Arouca.
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4.2. Os 10 melhores resumos aceitos pela Comissão Julgadora deverão ser
apresentados em forma de pôster de dimensões de 100cm de altura por 70cm de largura.
Nos pôsteres, serão aceitos a inclusão de tabelas e/ou figuras, a critério do candidato.
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4.3. Os pôsteres deverão ser entregues para a Comissão Organizadora no dia 06 de
abril de 2018 até as 18h, sendo sumariamente desqualificados para concorrer ao Prêmio
Acadêmico Sérgio Arouca os que não cumprirem este item.

4.4. Após a apresentação e avaliação dos respectivos trabalhos científicos, cada autor
inscrito no CoMUSCar será inteiramente responsável pela retirada do material.

4.5. O pôster será apresentado no sábado pela manhã pelo aluno durante 10 (dez)
minutos e avaliado pelos membros da Comissão Julgadora e, em um segundo momento, o
autor ou coautor será questionado durante 10 (dez) minutos sobre seu trabalho.

4.6. Os 3 (três) melhores trabalhos serão selecionados para a apresentação oral
durante o congresso no domingo à tarde. Dentre estes, será revelado no domingo o trabalho
que receberá o Prêmio Acadêmico Sérgio Arouca, e o valor em dinheiro correspondente ao
1° lugar.

4.7. Além da premiação em dinheiro, o trabalho vencedor receberá certificação de seu
prêmio.

4.8. O tempo de apresentação oral, improrrogável, é de 10 minutos. Deverá ser feita
pelo mesmo acadêmico que apresentou o pôster, podendo ser utilizado o recurso de
apresentação por projetor.

4.9. A Comissão Julgadora, achando conveniente e com antecedência, poderá
requisitar maiores informações sobre o trabalho inscrito. Estas deverão ser enviadas pelos
autores em tempo estipulado pela própria Comissão Julgadora.

4.10. Em casos considerados excepcionais, a Comissão Julgadora, por unanimidade
de seus membros, poderá conceder Menção Honrosa a um dos painéis não selecionados para
a apresentação oral.
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4.11. Os membros da Comissão Julgadora de Trabalhos Científicos terão sua
identidade não revelada até o início do CoMUSCar.
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5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

5.1. Resumo: Será avaliado a qualidade da redação e organização do texto, a
adequação da metodologia aos objetivos propostos, a análise dos dados e resultados, a
coerência da conclusão e a contribuição científica do trabalho.

5.2. Pôster: Será avaliado a estética, o caráter autoexplicativo, o texto, a utilização de
tabelas, figuras ou gráficos e sua relação com o conteúdo do trabalho.

5.3. Apresentação oral do pôster: Será avaliado o conhecimento do aluno sobre o
trabalho, a clareza na fala, sequência lógica, capacidade de síntese e o uso adequado do tempo.
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Diretoria Científica:
Gabriel Yuji
Marina Landi
Paloma Cruz
Willians Cardoso
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