EDITAL
III MOSTRA DE SAUDE COLETIVA DA FACULDADE CIÊNCIAS MÉDICAS
26 a 28/09/2018
A Mostra de Saúde Coletiva da FCM-MG tem como objetivo ampliar as discussões sobre o campo
da saúde coletiva, a partir da apresentação das experiências vividas pelos estudantes nas
disciplinas de saúde coletiva dos cursos de graduação da Faculdade Ciências Médicas, nos
diversos cenários de pratica da rede assistencial de serviços de saúde de Belo Horizonte e dos
municípios conveniados do interior do estado de Minas Gerais.
O tema central do evento será “O Sistema Único de Saúde: contexto atual, avanços e desafios”.
Pretende-se discutir o papel do SUS como uma política de saúde e de inclusão social, que fortalece
a Atenção Primária à Saúde e as redes de atenção, além de refletir sobre os avanços obtidos nesses
30 anos, desde sua concepção, bem como sobre o momento atual.
A Mostra terá a duração total de três dias (15 horas), entre os dias 26 e 28 de setembro de 2018.
No primeiro dia (26/9) ocorrerá a conferência de abertura e a apresentação de trabalhos durante
todo o dia. No segundo dia (27/9) serão realizados os minicursos no final da tarde; no período da
manhã do dia 28/9 haverá sessões de apresentação de trabalhos e a cerimônia de premiação.
1 - DAS INSCRIÇÕES
1.1 - Inscrição no evento
As inscrições na III Mostra de Saúde Coletiva da FCM-MG poderão ser realizadas no site da
Faculdade, acessando o link http://mostra.fcmmg.br:8080/mostra/ , no período de 03 de agosto
a 17 de setembro de 2018.
O evento terá número limitado de vagas.
A submissão de trabalhos só será possível se o autor principal se inscrever no evento.
A inscrição como ouvinte poderá ser feita independentemente da inscrição de trabalho.
1.2 - Inscrição nos minicursos
As inscrições nos minicursos da III Mostra de Saúde Coletiva também serão realizadas no site da
Faculdade, no período de 03 de agosto a 17 de setembro de 2018. As vagas são limitadas e
condicionadas à inscrição prévia na Mostra.
2 – DA SUBMISSÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS
2.1 - Submissão de Trabalhos
A inscrição dos trabalhos ocorrerá de 10 a 03 de setembro de 2018 (até as 23:59 horas). Os
resumos somente deverão ser submetidos pela internet, no site específico do evento. Não serão
aceitos trabalhos enviado por mensagem eletrônica, e-mail ou outras formas.
O trabalho inscrito deverá ser inédito, não tendo sido apresentado em qualquer outro evento ou
publicado.
Não serão aceitos trabalhos de revisão de literatura.

2.2 - Limite de trabalhos por participante
Cada participante poderá submeter, como autor principal, no máximo um trabalho vinculado à
sua inscrição. Não há limite para participação em co-autoria de trabalhos inscritos por outros
participantes.
Cada trabalho poderá ter no máximo 6 (seis) autores, incluindo o professor orientador.
2.3 - Áreas temáticas dos trabalhos
Produções referentes ao campo da saúde coletiva, contemplando as experiências vividas pelos
estudantes dos curso de graduação da Faculdade Ciências Médicas, nos diversos cenários de
prática da rede assistencial de serviços de saúde de Belo Horizonte e dos municípios conveniados
com a Faculdade, nas áreas temáticas de Educação em Saúde; Atenção à Saúde; Planejamento,
Política e Gestão em Saúde e outras.
2.4 - Normas para elaboração dos resumos
O resumo deve estar de acordo com as normas dos Anais Ciências Médicas e só será submetido à
seleção se cumprir as normas estabelecidas neste Edital, conforme modelo em anexo:
http://revista.fcmmg.br/ojs/index.php/ACIMED/about/submissions#authorGuidelines


Deverá ser digitado e enviado em documento Word, fonte Times New Roman, tamanho 12,
espaçamento simples, justificado, em parágrafo único, sem ilustrações, quadros e tabelas e
sem a chamada das mesmas no texto. O texto deve conter no máximo 300 palavras e não
deve ter citações bibliográficas.



O conteúdo deverá ser distribuído em:
 Título e subtítulo (se necessário) em português;
 Título e subtítulo (se necessário) em inglês (Itálico);
 Nomes dos autores: O primeiro nome é o do autor apresentador, seguido dos demais
autores e o último nome é do professor orientador (exemplo: Joao da Silva1, Maria da
Silva2);
 Filiação institucional e contato dos autores (exemplo: 1Acadêmicos do Curso de
Enfermagem da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, MGBrasil. E-mail: joaodasilva@xxx.com.br 2Docente na Faculdade Ciências Médicas de
Minas Gerais, Belo Horizonte, MG-Brasil. E-mail: mariadasilva@xxx.com.br.)
 Introdução (título em negrito): deve trazer um contexto atualizado da questão (uma a
duas frases).
 Objetivo (título em negrito): inicia-se com o verbo no infinitivo e deve ser claro e
apresentar a questão central do trabalho. Deve determinar o que o pesquisador quer atingir
com a realização da pesquisa.
 Métodos (título em negrito): deve apresentar de forma resumida o tipo de estudo, local,
população e análise dos resultados.
 Resultados (título em negrito, com comentários ou discussão): deve apresentar os
principais achados do que foi pesquisado ou da intervenção realizada.
 Conclusão (título em negrito): deve ser concisa e resumir os achados trazendo as

implicações/repercussões do que foi encontrado na pesquisa.
 Descritores: 3 a 5 descritores da BVS (primeira letra maiúscula e separado por ponto e
vírgula).
2.5 - Critérios para seleção dos trabalhos
Serão aceitos trabalhos inéditos que relatem experiências vivenciadas nos cenários de prática,
projetos de intervenção, diagnóstico/análise de situação de saúde e outras experiência
relacionadas à saúde coletiva. Não serão aceitos trabalhos que tratem apenas de revisão de
literatura.
Os resumos enviados fora da formatação exigida não serão aceitos para seleção.
Na avaliação dos resumos serão considerados os seguintes itens:
 Clareza na expressão das ideias
 Relevância do tema escolhido
 Pertinência do tema
 Argumentação consistente e fundamentada
 Resultados obtidos / esperados
 Originalidade
 Conformidade com as normas de formatação
2.6 - Dos resultados da seleção dos trabalhos
Até o dia 10 de setembro de 2018 os autores receberão o resultado da avaliação relativos à
seleção dos trabalhos a serem apresentados. A divulgação será feita através do site do evento.
Os resultados referentes aos trabalhos classificados para a premiação serão divulgados no último
dia do evento.
3 – DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
3.1 - Modalidades de apresentação dos trabalhos no evento
Os trabalhos serão apresentados sob a forma de COMUNICAÇÃO ORAL ou PÔSTER
ELETRÔNICO (e-pôster). A definição do formato de apresentação de cada trabalho será feita
pela Comissão Científica.
Será enviado ao autor principal do trabalho selecionado o slide mestre a ser utilizado na
apresentação. Não serão aceitos slides fora do padrão proposto.
3.2 - Normas para a elaboração das apresentações



As apresentações nas modalidades oral e e-pôster devem ser elaboradas em arquivo Power
Point.
Os slides das apresentações orais e e-pôster deverão conter Título e Subtítulo (se
necessário), nome dos autores (o primeiro nome deve ser o do autor principal, em negrito,
que deverá ser o apresentador) e afiliação institucional. Poderão ser incluídos até 6 (seis)
autores para cada trabalho e estes devem ser inseridos na ordem desejada. O autor principal
será definido como aquele que submeteu o resumo pelo site do evento. O conteúdo deverá
ser dividido nos tópicos Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados (com comentários
e/ou discussão) e Conclusão. As referências bibliográficas devem ter no mínimo de 3 (três)



e no máximo de 5 (cinco) itens.
O arquivo do e-pôster necessariamente é um dispositivo único, em formato paisagem, e o
arquivo deverá conter no máximo 10 MB. A resolução mínima aceita será de 800/600.
Salvar em "formato ppt ou pptx". O conteúdo do trabalho deve ser distribuído em três
colunas para melhor visibilização e leitura no formato paisagem. Formatação: Não há
exigência quanto ao número de caracteres ou cores. Podem ser incluídas ilustrações,
figuras e gráficos.

3.3 - Instruções para apresentação
As apresentações (comunicação oral e e-pôster) deverão ser enviadas para o e-mail
internatorural@feluma.org.br até o dia 23/09/2018 (até às 23:59 horas).
Não serão aceitas apresentações enviadas fora do padrão e/ou do prazo.
COMUNICAÇÃO ORAL: Os autores terão no máximo 10 minutos para apresentação, após a
qual, a banca avaliadora disporá de 5 minutos para fazer suas considerações.
e-POSTER: A apresentação terá duração máxima de 5 minutos e, logo após, a banca avaliadora
terá 5 minutos para as suas considerações.
Nas salas destinadas às apresentações estarão disponíveis equipamentos de multimídia.
4 - DA PREMIAÇÃO
Os 3 (três) melhores trabalhos classificados (1˚, 2˚ e 3˚ lugares), em cada modalidade de
apresentação (comunicação oral e e- pôster) serão agraciados com um exemplar da "Medalha de
Mérito em Saúde Coletiva Prof. José Rafael Guerra Pinto Coelho" que ficará sob a
responsabilidade do professor orientador. Cada um dos autores receberá um Diploma referente
à premiação do evento.
Para o recebimento dos prêmios será necessária a presença física de pelo menos um dos autores
no evento no momento da entrega da premiação.
Na ausência dos autores do trabalho premiado, este será eliminado e o prêmio será destinado ao
próximo trabalho classificado na modalidade.
4.1 - Da classificação dos trabalhos que serão contemplados com as medalhas
Os critérios para classificação e premiação dos trabalhos serão estabelecidos pela Comissão
Especial, designada pela Diretoria da Faculdade Ciências Médicas, considerando a originalidade,
a relevância, a criatividade e a qualidade da apresentação feita pelos autores.
5 – DA CERTIFICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, NO MINICURSO E NA
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
Serão fornecidos certificados de participação no evento, nos minicursos e de apresentação de
trabalhos.

5.1 - Certificação de participação na Mostra
O Certificado de participação no evento considerará o número efetivo de horas com presença
confirmada sendo necessária a participação em pelo menos 75% das atividades da Mostra.
5.2 - Certificação de participação nos minicursos
Para receber o certificado de participação, o aluno deverá ter presença em tempo integral no
minicurso.
5.3 - Certificação de apresentação do trabalho
O certificado de apresentação do trabalho será entregue ao autor principal e este será responsável
por recebe-lo e compartilhá-lo com os demais autores.
6 - DA PUBLICAÇÃO DOS ANAIS
Todos os trabalhos selecionados terão sua publicação garantida nos Anais da III Mostra de Saúde
Coletiva da FCM-MG.
Os resumos enviados serão impressos como reprodução fiel do resumo postado pelo autor
principal.
Não será permitido realizar alterações quanto à grafia, o texto ou os autores após a data limite de
submissão dos trabalhos para a avaliação.
As informações fornecidas são de inteira responsabilidade do autor principal responsável pela
submissão do trabalho.
Belo Horizonte, 01 de agosto de 2018.

ANEXO - PADRÃO GERAL DE FORMATAÇÃO DO RESUMO
TÍTULO (português)
Title (inglês)
Maria da Silva1, Joao da Silva2
1

Docente na Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG-Brasil. E-mail:
mariadasilva@xxx.com.br.
2
Acadêmicos do Curso de Enfermagem da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo
Horizonte, MG-Brasil. E-mail: joaodasilva@xxx.com.br;
RESUMO
(300 palavras, texto justificado Times New Roman 12 com espaçamento simples)
Introdução:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (1 ou 2 frases que introduzam o tema)
rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Objetivo:xxxxxxxxxxxx(iniciar com verbo no infinitivo)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Métodos:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx.Resultados:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (apenas os principais resultados)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Conclusão:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Descritores: Xxx; Xxx; Xxx. (de 3 a 5 descritores da BVS)

