
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

V Encontro de Residentes e Geneticistas e o V Interligas de Genética Médica 

 

1. Das Disposições Gerais 

• Poderão ser inscritos no V Encontro de Residentes e Geneticistas e no V Interli-

gas de Genética Médica, a ser realizado no dia 28 de Setembro de 2019, traba-

lhos científicos que abordem temas da área da saúde relacionados à genética 

médica, realizados por graduandos de medicina, residentes de genética médica 

e geneticistas, dentre os autores. 

 

2. Dos Prazos 

• Os trabalhos deverão ser enviados para a comissão organizadora até o dia 14 

de Agosto de 2019. Somente serão aceitos trabalhos com a data de postagem 

dentro do prazo estabelecido pela comissão organizadora, respeitando eventu-

ais prorrogações. 

 

3. Da Normatização dos Resumos dos Trabalhos 

• Os resumos devem ser digitados em português, estando o corpo do texto em 

parágrafo único. Não deve conter gráficos, tabelas ou qualquer ilustração. O ta-

manho máximo do resumo é de 3500 caracteres, incluindo espaços, título, auto-

res, instituição e e-mail do autor principal. 

 



• No resumo deve constar o nome dos autores, instituição onde estudam ou tra-

balham, cidade, unidade federativa (UF), endereço de e-mail do autor principal, 

resumo do trabalho (introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão) 

ou relato de caso (introdução, objetivos, relato do caso e discussão) e categoria. 

Cada trabalho deve necessariamente estar classificado em 2 (duas) das subca-

tegorias descritas no item 6 deste edital. 

• O material apresentado no evento deverá ser semelhante àquele descrito no re-

sumo. Em particular, o título, os autores e o conteúdo científico deverão ser idên-

ticos. 

 

4. Do Envio do Material 

• Os trabalhos deverão ser enviados por e-mail, para o seguinte endereço:  

encontrogeneticasp@gmail.com. O assunto do e-mail deve conter: Caso Clínico 

ou Temas Livres, seguido da subcategoria (apenas para Tema Livre) e do nome 

e formação do primeiro autor (residentes/geneticistas ou acadêmico). Exemplo:  

Caso Clínico - João da Silva - acadêmico 

Tema Livre (subcategoria dismorfologia) - Maria da Silva - geneticista 

• O envio deve obedecer aos prazos estabelecidos nesse edital. 

 

5. Do Regulamento 

• Cada trabalho poderá conter no máximo 6 autores, dos quais 1 (o apresentador) 

deverá, obrigatoriamente, estar inscrito no evento. Caso o trabalho seja aceito e 

pelo menos um dos autores não estiver devidamente inscrito no evento até o 

encerramento das inscrições, o trabalho será automaticamente desclassificado. 

• Não haverá devolução do valor da inscrição do evento para os inscritos cujos 

trabalhos científicos não forem selecionados para a apresentação. 

• Cada participante poderá estar inscrito como autor principal de apenas três tra-

balhos e poderá apresentar no máximo um trabalho. 

• Após a finalização do cadastro do resumo ou o encerramento do prazo de ins-

crições, não serão aceitas alterações de qualquer natureza, inclusive quanto ao 

conteúdo do resumo e ao cadastramento dos autores. 

• O conteúdo científico e ético dos trabalhos é de inteira responsabilidade dos au-

tores. 

 

6. Da Seleção de Trabalho 



• O processo de seleção será realizado pela Comissão de Seleção de Trabalhos 

Científicos, formada por profissionais da área da saúde com experiência nos 

campos de trabalho e de pesquisa em Genética Médica. A Comissão selecionará 

trabalhos divididos nas seguintes categorias (que deverão constar na ficha de 

inscrição do participante): 

 

1. Residentes e Geneticistas 

2. Acadêmicos 

 

A) Casos Clínicos 

B) Temas Livres (incluindo Revisões Bibliográficas) 

        I. Dismorfologia 

         II. Erros Inatos do Metabolismo 

         III. Displasias Esqueléticas 

        IV. Oncogenética  

        V. Citogenética 

        VI. Genômica 

       VII. Diagnóstico pré-natal e medicina reprodutiva 

       VIII. Educação em Genética 

       IX. Genética Comunitária 

 X. Neurogenética 

 XI. Teratogênese e Mutagênese 

 

7. Da Apresentação dos Trabalhos 

• As apresentações serão realizadas no dia 28 de Setembro de 2019, em ordem 

a ser informada posteriormente pela comissão organizadora. Não serão permiti-

das mudanças sem o consentimento prévio da Comissão de Seleção de Traba-

lhos Científicos. 

• O apresentador deverá chegar pelo menos 30 minutos antes do início das apre-

sentações e transferir o material ao técnico responsável, utilizando pen drive. 

Não serão aceitos os materiais entregues após o início das apresentações, logo 

o trabalho será automaticamente desclassificado. 

• As apresentações serão divididas em 2 categorias: 1. Residentes e Geneticistas 

e 2. Acadêmicos, cada uma com 5 apresentações.  Caso alguma categoria não 

aprove o número máximo de trabalhos, e tendo a outra categoria excedido essa 

cota, haverá remanejamento dos trabalhos para preencher vagas ociosas, per-

fazendo o número máximo de 10 apresentações.  



• Os trabalhos serão julgados de acordo com a categoria, podendo haver uma 

premiação para os melhores trabalhos em cada categoria. 

• O limite de tempo para a apresentação oral e rodada de discussão será de 7 

minutos e 3 minutos, respectivamente. 

• As apresentações deverão ser salvas em Power Point 2007 – 2013 (*.pptx). 

• Necessitando de algum outro equipamento, o apresentador deverá entrar em 

contato com a Comissão de Seleção de Trabalhos Científicos, no ato do Cre-

denciamento, para que possa ser providenciado, se possível. 

 

8. Da Avaliação 

• Os critérios considerados para a avaliação dos Trabalhos Científicos serão: 

 

I. Originalidade e relevância; 

II. Clareza e pertinência dos objetivos e coerência com a metodologia; 

III. Adequação do texto, apresentação dos resultados e correlação com as 

conclusões; 

IV. Clareza na apresentação; 

V. Adequação do conteúdo ao tempo de apresentação. 

 

• Cada critério terá uma pontuação máxima de 10 pontos, sendo a pontuação má-

xima do trabalho de 50 pontos. 

• A Comissão de Avaliação de Trabalhos Científicos é soberana, não havendo 

possibilidade de mudanças nos resultados. 

 

9. Da Certificação 

• Todos os trabalhos científicos apresentados receberão certificado de participa-

ção no evento. Os certificados serão entregues mediante apresentação. 

• Será emitido 01 (um) certificado por trabalho aprovado, no nome do autor prin-

cipal, constando também os nomes dos demais autores, o título do trabalho e a 

forma de apresentação, podendo constar também o nome do apresentador. 

• Todos os Certificados, tanto de participação no evento quanto de apresentação 

de trabalho, serão enviados por e-mail mediante preenchimento de formulário de 

feedback de participação no evento.  

 

10. Das Disposições Gerais 



• A participação na apresentação dos Temas Livres no V Encontro de Residentes 

e Geneticistas e no V Interligas de Genética Médica implica na aceitação de to-

das as disposições do presente edital. O não cumprimento de qualquer uma de-

las acarretará em desclassificação do grupo. 

• Questões extraordinárias, não contempladas por este edital, serão definidas e 

resolvidas pela Comissão Organizadora, sendo a decisão informada através do 

site do evento ou durante o dia de sua realização. 

 

 

São Paulo, 3 de julho de 2019. 

A Comissão Organizadora 

 

 

 

 

 

 


