
 

 

XVIII JORNADA ACADÊMICA DA SAÚDE 

VIII CONGRESSO DE ATUALIDADES MÉDICAS DO VALE DO AÇO 

 
01 e 02 de abril de 2022 

 
Teatro do Centro Cultural Usiminas e Univaço 

 
Edital Nº 18 

 
O Diretor Geral da UNIVAÇO – União Educacional do Vale do Aço e o Diretório Acadêmico Rita Lobato Velho 

Lopes fazem saber aos interessados que estarão abertas no site da UNIVAÇO – jornada.famevaco.br –, no 

período de 01 a 14 de fevereiro de 2022, as inscrições para seleção de trabalhos para a XVIII Jornada 

Acadêmica da Saúde e o VIII Congresso de Atualidades Médicas do Vale do Aço, que terá como tema 

central: Medicina do Futuro: inovação, tecnologia e humanização. 

 
I – Das inscrições 

a) Os trabalhos deverão ser inscritos pelo site: jornada.famevaco.br, conforme o modelo de formulário 

disponível no anexo I (Orientação para elaboração de resumo de Relato de Caso) e/ou anexo II 

(Orientação para elaboração de resumo de Pesquisa Original). 

b) Serão aceitos trabalhos científicos de professores e alunos da UNIVAÇO relacionados à área da saúde, 

abrangendo pesquisas concluídas ou em andamento (relatos de casos, levantamentos epidemiológicos, 

ensaios clínicos, estudo de coorte, caso-controle e inovação). 

c) Para a submissão de pesquisa envolvendo seres humanos e/ou animais, de forma direta ou indireta, é 

exigido que o projeto de pesquisa esteja aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa/CEP em Seres 

Humanos e/ou pela Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA, quando pertinente. Deve-se anexar 

obrigatoriamente o Parecer Consubstanciado dos respectivos Comitês de Ética. 

d) Para submissão de relato de caso, é obrigatório anexar, em pdf, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e/ou Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), devidamente assinados 

pelo paciente e/ou representante legal. Deve-se anexar obrigatoriamente os termos de consentimento. 

e) Não serão aceitos trabalhos de revisão de literatura. 

f) Não há limite para o número de trabalhos enviados por cada autor. 

g) Será aprovado 1 (um) trabalho, no mínimo, para cada grande área das Diretrizes Curriculares do Curso 

de Medicina: Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria, Saúde Coletiva e Saúde Mental. 

h) Os trabalhos relacionados ao tema: "Medicina do Futuro" terão peso 02 na avaliação. 

 
II – Das apresentações 

a) Os trabalhos serão relatados na forma de apresentação oral (18 trabalhos aproximadamente) ou Pôster 

(80) trabalhos aproximadamente. 

 

 



 

 

b) A Comissão de Avaliação de Trabalhos Científicos determinará o número de trabalhos e quais 

trabalhos serão selecionados para serem presentados na modalidade oral ou pôster. Os autores serão 

informados por meio de correspondência eletrônica, que será enviada ao professor orientador. O 

resultado estará disponível no site da instituição a partir do dia 28 de fevereiro de 2022. Os autores dos 

trabalhos selecionados para apresentação oral podem solicitar mudança da modalidade de apresentação 

para pôster. 

c) Os trabalhos classificados para Apresentação Oral serão expostos em até 12 (doze) minutos, com mais 5 

(cinco) minutos para comentários da mesa e discussão. 

d) Os arquivos das apresentações orais deverão seguir o template disponibilizado no site: 

jornada.famevaco.br, e deverão ser enviados para o e-mail: coordenação.pesquisa@univaco.edu.br até o 

dia 25 de março de 2022. 

 
III – Dos pôsters 

a) Os trabalhos classificados para Pôster deverão seguir a padronização recomendada pela Univaço, que 

estará disponível no site da instituição: jornada.famevaco.br. 

b) A versão final dos trabalhos selecionados para pôster deverá ser enviada para o email: 

coordenação.pesquisa@univaco.edu.br, até o dia 25 de março de 2022. 

c) A avaliação do Pôster será feita na presença de pelo menos um dos autores, por uma comissão 

designada pelo Diretor Geral da UNIVAÇO. Em caso de ausência dos autores no horário da avaliação, o 

pôster será desclassificado. 

d) O dia e o horário da avaliação do pôster serão divulgados na programação do evento. 

 

IV- Dos resumos 

a) Os resumos deverão atender às recomendações presentes nos anexos I e/ou II. 

b) Os resumos aprovados na avaliação presencial e os resumos apresentados na modalidade oral serão 

publicados na Revista Saberes Interdisciplinares, periódico científico mantido pelo Centro Universitário 

Presidente Tancredo de Almeida Neves (UNIPTAN), pertencente ao grupo Afya. A publicação não 

acarretará em custo para os autores, e a qualidade ortogramatical do resumo é da responsabilidade dos 

autores. 

 
V – Dos certificados 
 
a) Os certificados serão emitidos conforme os nomes contidos no formulário de inscrição. 

b) Somente receberão os créditos de horas de Atividades Complementares os alunos que obtiverem o 

mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de presença na Jornada Acadêmica. 

 

Ipatinga, 17 de dezembro de 2021. 

 

 

Vinícius Lana Ferreira 
Diretor Geral 

mailto:coordenação.pesquisa@univaco.edu.br
mailto:coordenação.pesquisa@univaco.edu.br


 

 

 

 

ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO DO RELATO DE CASO 
 

Importante – O relato de caso somente será aceito se acompanhado do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e/ou Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido (TALE) assinado pelo paciente e/ou representante legal. 

 
 
 
 

 

ITENS OBRIGATÓRIOS 
NÚMERO DE 

CARACTERES COM 
ESPAÇOS 

 

Título 
 

≤ 130 

 

Autores: informar o nome completo de todos os autores * 

 
* Informar, no máximo, 5 autores acadêmicos; 
* Informar, no máximo,4 autores docentes ou membros externos; 
* O primeiro nome é o do apresentador (se apresentação oral); 
* O último nome é o do orientador principal. 

 

SOBRENOME, X.X.1 ; SOBRENOME, X.X.2 ; SOBRENOME, X.X.3 

 

1. Acadêmico do curso de Medicina da UNIVAÇO. 
2. Professor(a) do curso de Medicina da UNIVAÇO - coorientador(a). 
3. Professor(a) do curso de Medicina da UNIVAÇO - (orientador(a). 

 
 
 
 
 
 

- 

 

Descrição sucinta do assunto principal 

 

Incluir citações numéricas e sobrescritas ex: xxxxxxx1
 

 

Informar claramente o objetivo principal do relato de caso no último parágrafo. 

 
 

≤ 350 

 
Relato do Caso: Informar, quando possível, gênero, idade, queixa principal, sinais, 

sintomas, exame clínico, exames complementares, evolução do paciente, tratamento 
dentre outras informações importantes para compreensão do caso. 
Obs: 

1. Não identificar o paciente (não citar as iniciais do nome) 
2. Não identificar a procedência do paciente. 

3. Não identificar o hospital e/ou unidade de saúde em que o paciente foi 
atendido. 

4. Em caso de uso de imagens deve-se utilizar de tarjas para proteger a 
identificação do paciente. 

5. Qualquer imagem utilizada deve estar com resolução adequada. 
6. As ilustrações deverão ser citadas no texto e numeradas em algarismos 

arábicos na ordem de aparecimento 

 
 
 
 

 
500 - 1000 

 

Conclusão 
 

≤ 400 

 

Palavras-chave 
 

3 a 5 

*A publicação de fotos no banner é permitida desde que sejam respeitados os itens obrigatórios 
descritos acima, incluindo referência bibliográfica. 



 

 

 

ANEXO II 
 

ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO DE PESQUISA ORIGINAL 
 

Importante: o resumo de pesquisa original e ou inovação será aceito somente se 

acompanhado por cópia do parecer oficial do Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos. 

 

 
 

ITENS OBRIGATÓRIOS 
NÚMERO DE 
CARACTERES 

COM ESPAÇOS 

 

Título 
 

≤130 

 
Autores: informar o nome completo de todos os autores * 

 
* Informar, no máximo, 5 autores acadêmicos; 
* Informar, no máximo,4 autores docentes ou membros externos; 
* O primeiro nome é o do apresentador (se apresentação oral); 

* O último nome é o do orientador principal. 
 

SOBRENOME, X.X.1 ; SOBRENOME, X.X.2 ; SOBRENOME, X.X.3 

 
1. Acadêmico do curso de Medicina da UNIVAÇO. 
2. Professor(a) do curso de Medicina da UNIVAÇO - coorientador(a). 
3. Professor(a) do curso de Medicina da UNIVAÇO - (orientador(a). 

 
 
 
 

 
- 

 

Descrição sucinta do assunto principal 
 

Incluir citações numéricas e sobrescritas ex: xxxxxxx1
 

 

≤ 350 

 

Objetivo geral 
 

≤ 250 

 

Método 
 

≤ 350 

 

Resultados 
 

500 - 800 

 

Conclusão 
 

≤ 400 

 

Palavras-chave 
 

3 a 5 

*A publicação de fotos no banner é permitida desde que sejam respeitados os itens 
obrigatórios descritos acima, incluindo referência bibliográfica. 

 


