Concurso
Pôsteres
Livres
II Prêmio
Hospital da Cidade
de Incentivo
à Pesquisa Científica
Passo Fundo/RS - Inscrições abertas até 15/08/2017
REGULAMENTO - 1) Do Objetivo - O Concurso de Pôsteres Livres - ll Prêmio Hospital da Cidade, têm por objetivo estimular a produção de pesquisas científicas na
área da saúde, dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia e Psicologia. 2) Dos Participantes - Poderão participar estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação em Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia e Psicologia, em instituições formadoras reconhecidas pelo
Ministério da Educação (MEC). 3) Da Comissão Julgadora - A comissão julgadora será composta por equipe multiprofissional vinculada ao Programa de
Residência em Saúde do Hospital da Cidade (HC). 4) Das Categorias - Serão aceitos trabalhos em duas categorias: relato de experiência e revisão bibliográfica. 5)
Dos Autores - Poderão participar no máximo cinco autores por trabalho. Os autores não poderão se candidatar em mais de um trabalho. A participação de um
orientador da área no Concurso, é facultativa e não é incluída na contagem no número de participantes. 6) Das Temáticas - I) Apoio Diagnóstico e Terapêutico,
Especialidades Clínicas e Cirúrgicas. II) intensivismo, Urgência e Emergência. III) Atenção Básica, Saúde da Família e Comunidade, e Saúde Coletiva. IV) Saúde
Mental. 7) Dos Critérios de Seleção - Relevância na temática para área profissional (20 pontos); Potencial de aplicabilidade dos dados apresentados para o
Sistema Único de Saúde - SUS (20 pontos); Ênfase na interdisciplinaridade e interprofissionalidade (20 pontos); Adequação do corpo do resumo às normas dispostas no presente regulamento (10 pontos); e Apresentação oral (30 pontos). 8) Da Classificação - Após a apresentação oral de cada um dos selecionados, serão
indicados 04 (quatro) finalistas, um para cada temática. 9) Da Apresentação - A apresentação oral terá duração de no máximo 10 minutos por pôster, e será realizada no dia 22 de setembro de 2017 (6ª feira), a partir das 14h no HC (Auditório Francisco Antonino Xavier e Oliveira). Os horários das apresentações serão divulgados no dia 01 de setembro através do site do HC (www.hcpf.com.br). A Comissão Julgadora, após a apresentação, terá direito a realizar até 1 (uma) manifestação
por avaliador. 10) Da Publicação - Os 04 (quatro) finalistas serão publicados na íntegra, na página institucional do HC. 11) Das Inscrições - As inscrições dos
trabalhos deverão ser realizadas pelo site do HC – Link: Comunicação - Agenda de Eventos - Concurso de Pôsteres Livres - Inscrição. As mesmas deverão ser
realizadas até o dia 15 de agosto de 2017. 12) Número de Inscrição - O (a) candidato(a) ao realizar a inscrição, receberá um número de inscrição do Concurso,
garantindo o anonimato do inscrito(a). 13) Da Ficha de Inscrição - O (a) candidato(a) deverá anexar na ficha de inscrição online o resumo a ser apresentado no
Concurso em formato PDF, desde que de acordo com as normas do texto descritas no item 14. 14) Do Texto - O texto deverá conter: Título (em caixa alta); Autor(es)
e instituição formadora; Palavras-chave (informar 3 palavras-chave); Introdução; Objetivo(s); Metodologia; Resultados e Discussão; Considerações
Finais/Conclusões e Referências (norma ABNT). O resumo deverá conter entre 4.000 e 8.000 caracteres. A contagem considerará caracteres e espaços do corpo do
texto, sem incluir o cabeçalho (Título, Autor(es), Palavras-chave) e referências. Na categoria Relato de Experiência, as Considerações Finais/Conclusões são
opcionais. O não cumprimento desse item será considerado descumprimento das regras do Concurso, sujeito a desclassificação. 15) Do Formato do Pôster - Os
pôsteres deverão seguir as seguintes normas: 1. Medida padrão 120 cm (altura) X 90 cm (largura). 2) O título, deverá ser em letras MAIÚSCULAS (caixa alta),
tamanho 48 e negrito. 3) Abaixo dos títulos, com letras MAÍUSCULAS e MINÚSCULAS, tamanho 28, colocar os nomes completos dos integrantes seguindo a
ordem: apresentador, autor(es) e orientador (se houver). 4) Usar no texto, letras de tamanho no mínimo 34, exceto para as Referências (norma ABNT), que
devem ser de tamanho 28. 5) Fazer legendas autoexplicativas para figuras e tabelas, quando houver. Os pôsteres deverão possuir cordão de fixação a fim de facilitar
a exposição. 16) Da Premiação - A premiação dos trabalhos vencedores, ocorrerá no dia 22 de setembro, às 18:00 horas, na cerimônia de encerramento do
Concurso. A premiação compõe-se: Para o 1º Lugar, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para o 2º Lugar, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para o
3º Lugar, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Os quatro trabalhos finalistas receberão troféu. Cada autor apresentador, receberá um certificado individual
de apresentador e os demais autores, como membros integrantes. 17) Dos Recursos - Não caberão recursos de nenhuma natureza das decisões da comissão
julgadora. 18) Da Entrega dos Pôsteres - A entrega dos pôsteres impressos deverá ser efetivada no dia 21 de setembro de 2017 (5ª feira), das 08 às 16 horas, na
Coordenação de Ensino e Pesquisa do HC. 19) Em casos de dúvida envie e-mail para: ensino.pesquisaacademica@hcpf.com.br.

O II Prêmio Hospital da Cidade de Incentivo à Pesquisa Científica é uma iniciativa do
Programa de Residência Multiprofissional ‘‘Atenção ao Câncer, Cardiologia’’
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