
 

 

Seja bem-vindo ao XXVI Encontro Didático Científico da Escola de Medicina!  
 
A Equipe de Organização do evento torna público o edital para inscrições no evento e de trabalhos 
científicos, participe! O evento é aberto a todos os interessados e a inscrição de trabalhos é restrita 
aos estudantes do curso de Medicina da UFOP. 
 
Haverá DUAS CATEGORIAS de inscrição: 
 
1) PARTICIPANTE  
– Todos os ouvintes; 
– Todos os ouvintes que irão apresentar trabalho, exceto um dos autores, que deve se inscrever na 
categoria 2. 
 
2) PARTICIPANTE RESPONSÁVEL PELO ENVIO DO TRABALHO – Um dos autores do trabalho 
deverá fazer a sua inscrição nesta categoria, com o envio simultâneo do resumo e pôster (veja 
instruções abaixo). 
 
PRAZOS:  
 
1) INSCRIÇÕES PARA A CATEGORIA 1, “PARTICIPANTE”:  As inscrições devem ser realizadas 
pelo link https://www.even3.com.br/edc22020/ , a partir das 00:00horas do dia 02/10/2020 e se 
encerrarão às 23:59 minutos do dia 09/11/2020. 
 
2) INSCRIÇÕES PARA A CATEGORIA 2, “PARTICIPANTE RESPONSÁVEL PELO ENVIO DO 
TRABALHO”: Apenas UM AUTOR deve se inscrever, nesta categoria (e não deve se inscrever na 
categoria 1). Os demais autores devem se inscrever apenas na categoria 1 (PARTICIPANTE). 
As inscrições devem ser realizadas pelo link https://www.even3.com.br/edc22020/ , a partir das 
00:00horas do dia 02/10/2020 e se encerrarão às 23:59 minutos do dia 25/10/2020. 
 
Durante a inscrição do PARTICIPANTE RESPONSÁVEL PELO ENVIO DO TRABALHO, além de seus 
dados, deve preencher o título do trabalho e postar o RESUMO e POSTER VIRTUAL de apresentação 
do trabalho (veja normas abaixo).  
 
 
CERTIFICAÇÃO: 
Os inscritos que comparecerem em pelo menos 60% dos eventos receberá certificado como 
participante do evento (11 horas). 
O certificado de apresentação do trabalho será emitido com o título do trabalho e com todos os autores 
em um único documento. 
 
 
 
 



 

 
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS 
 
O resumo deve estar em arquivo formato Word. Deve ser objetivo e conciso, escrito em português, 
contendo no CABEÇALHO: 
 

1. Título do trabalho 
2. Nome completo do (s) orientador (es), se houver (com e-mail para contato) 
3. Nomes completos dos autores (com e-mail para contato) – No máximo 7 (sete) autores, sem 

contar com o (s) orientador(es). 
4. Instituição de ensino 
5. Local 

 O corpo do resumo não deverá ultrapassar 3200 caracteres (com espaços), sendo estruturado de 
modo a contemplar os seguintes tópicos obrigatórios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Observações:  
 

FORMATO DO TRABALHO  TÓPICOS  

PROJETOS  
- Introdução 
- Objetivos 
- Métodos 

RESULTADOS DE PESQUISA 

- Introdução 
- Objetivos 
- Métodos 
- Resultados 
- Conclusões 

REFLEXÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

- Introdução 
- Objetivos 
- Métodos 
- Discussão/Análise crítica 
- Conclusões 

RELATO DE EXPERIÊNCIAS  

- Introdução 
- Objetivos 
-  Metodologia 
- Desenvolvimento/Relato da experiência 
- Conclusões. 

RELATO DE CASO CLÍNICO  

- Introdução 
- Relato do caso clínico 
- Discussão 
- Conclusões 



 

- Todos os autores deverão ter participado efetivamente da concepção e desenho do estudo, ou da 
análise e interpretação dos dados, assim como da redação do texto final; 
- Não serão permitidas a inclusão de outros autores e a correção de nomes após a submissão do 
resumo; 
- Resumos redigidos em desacordo com as normas serão automaticamente desconsiderados na 
avaliação; 
- Será de inteira responsabilidade dos autores o fazerem de forma correta. Qualquer erro de 
ortografia, gramática ou nomenclatura científica no resumo será reproduzido conforme enviado pelo 
autor; 
- Os certificados dos trabalhos apresentados serão emitidos de acordo com o resumo enviado e não 
serão feitas correções. 
- A digitação do resumo deverá ser contínua, sem parágrafos, com espaçamento simples e fonte 
Times New Roman, tamanho 12; 
- Deverá conter até quatro referências de acordo com as normas da ABNT, e três palavras-chaves 
(extraídas do vocabulário DECS – Descritores em Ciências da Saúde, disponível em 
http://decs.bvs.br/), que deverão ser apresentadas ao final do texto, não estando incluídas, assim 
como o cabeçalho, na contagem de caracteres; 
- NÃO SERÃO ACEITAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, portanto, solicitamos uma minuciosa 
revisão antes do envio dos resumos; 
- Não serão aceitos resumos fora da padronização, sem referências ou sem as palavras-chave. Não 
serão aceitas capas, abreviações, tabelas, gráficos, figuras ou notas de rodapé no resumo; 
- Os nomes de todos os autores devem estar completos, com e-mail, bem como nome completo e e-
mail do professor orientador (caso haja). Os dados dos autores são fundamentais para emissão dos 
certificados. 
 
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO PÔSTER VIRTUAL  
 
Trata-se de uma apresentação do trabalho em formato de imagem que deverá conter os principais 
elementos do trabalho. 

O pôster deve conter o seguinte conteúdo: 

1. Título do trabalho, o(s) nome(s) do(s) autor(es), do(s) orientador(es) e da instituição de 
origem do trabalho inscrito s na parte superior; 

2. Elementos do corpo do trabalho, de acordo com o formato do trabalho (Projeto, resultado de 
pesquisa, reflexão teórico-metodológica, relato de experiência, relato de caso clínico – para 
verificar os tópicos veja as instruções para resumos); 

3. Recomenda-se que os resultados sejam apresentados através de tabelas, gráficos e/ ou 
figuras; 

4. Endereço eletrônico do autor principal; 
5. Logomarca do EDC (disponível na bio do instagram) no canto superior direito do poster; 
6. Outros    elementos    poderão ser acrescentados conforme especificidades das áreas; 
7. Não deve conter o resumo do trabalho; 

 



 

Os pôsteres virtuais poderão estar em arquivo formato JPG ou PNG em arquivos gerados pelo power 
point (resolução padrão do aplicativo com o tamanho máximo do arquivo de 3MB); 
 
As dimensões do pôster devem seguir as especificações: 

− 4535 px (altura) x 3402 px (largura), com resolução de 96px/pol.;            
ou 

− 120,0 cm (altura) X 90,0 cm (largura), com resolução de 96px/pol. 

 
 
 
Para o aceite do trabalho no evento, serão considerados na avaliação do pôster virtual os 
seguintes critérios: 
 
1. Coerência entre o resumo e o pôster virtual; 
2. Adequação linguística; 
3. A organização visual do pôster virtual; 
4. As dimensões de acordo com as normas estabelecidas. 
 

Para cada trabalho será emitido um certificado contendo o nome de todos os autores. 

 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
 
Dia 09 de novembro (segunda-feira) TARDE 
 

Tipo de Atividade Horário Participantes Título  

 
Cerimonial de Abertura 

 
14h Mesa Cerimonia  

 
Atividade Cultural  

 

14h 
20min 

Prof. Tabajara 
Sant'Anna Belo  

Música Instrumental  

 
Palestra de Abertura  

 

 
14h 

30min 

 
Prof. Antônio 

Nery 

Bioética e Produção do Cuidado na área 
da Saúde 

 

Coordenação: Prof.ª Eloisa Helena  
 
 



 

 
 
 
 

Dia 10 de novembro – terça-feira MANHÃ 

Painel  
Horário 
Manhã  

Atividades 

Canabis medicinal 

De 10h as 
11h 

Palestra: As políticas de regulação do uso de 
Cannabis no Brasil e no mundo e suas influências 
na saúde da população 

- Professor Dr. Paulo Cesar Pontes Fraga 

 

De 11h as 
12h  

Palestra: Aspectos terapêuticos da Cannabis 
medicinal: doenças, prescrição, resultados, 
monitoramento e efeitos colaterais. 

- Prof. Dr. Rodrigo Pastor Alves Pereira 

Coordenação: Prof. Francisco Moura, Prof.ª Adriana Figueiredo 
 

Dia 10 de novembro – terça-feira TARDE 

Painel Horário Tarde Atividades 

Oftalmológico 

14h as 
14h20min 

- Dra. Vanessa Nogueira de Paiva Veiga 
 
Tema 01:  - A formação do Oftalmologista; 
Atuação clínica e cirúrgica dentro da 
especialidade; Interface entre a oftalmologia e as 
outras especialidades médicas. 

14h40min as 
15h 

- Dr. Wagner Duarte Batista 
 
Tema 02:  Glaucoma congênito, juvenil e no 
adulto. 

15h15min as 
15h 35min 

- Dr. Luis Felipe da Silva Alves Carneiro 
 
Tema 03:  O exame de fundo de olho; Retinopatia 
diabética e hipertensiva; DMRI. 

15h40 as 16h 

- Dr. Alessandro de Sousa Veiga 
 
Tema 04: Catarata congênita e senil; A iniciativa 
da Clínica de Olhos de Ouro Preto: Uma parceria 
entre a Prefeitura Municipal de Ouro Preto e a 
UFOP. 



 

Coordenação: Prof. Iure Kalinine, Dr. Alessandro de Sousa Veiga 
 
 

Dia 11 de novembro – quarta-feira MANHÃ 

Painel Horário Manhã Atividades 

 
 
 

Diagnóstico e manejo clínico: 
uma abordagem integrada em 

saúde 
 
 

 
10:00h as 10:30h 

- Dr. Antônio Prates Júnior  
 
Tema 1: Manejo da Lombalgia Aguda: 
Uma abordagem baseada em evidências 

 
10:30h as 11:00h 

 

 
- Dr. Marcelo Barcellos Rédua  
 
Tema 4: Avaliação do débito cardíaco e 
fluidoresponsividade 

11:00h as 11:30h 
 

- Me. Ramon Vieira Nunes  

Tema 3: Diagnóstico Sorológico e 
molecular nas doenças infecciosas 

11:30h as 12:00h 

- Ma. Lilianne de Fátima Pereira  
 
Tema 2: Adesão à terapia antirretroviral 
(TARV) para o sucesso do tratamento. 

Coordenação: Comissão Organizadora /Estudantes 
 

Dia 11 de novembro – quarta-feira TARDE 
 

Painel Horário Tarde  Atividades 

Painel – COVID19 – O que se 
sabe até agora? 

14:00h as 14:30h 

 
- Prof.ª Ana Cristina Simões 
 
Palestra: COVID-19 Fisiopatologia e 
Peculiaridades na População Pediátrica. 

14:30h as 15:00h 

 
- Prof.ª Carolina Ali Santos 
 
Palestra: COVID-19: Quadro Clínico - O 
dia a dia na atenção aos pacientes 
infectados. 

 
15:00h as 15:30h 

 

- Dra. Fernanda Lage Lima Dantas 
 
Palestra: Covid-19 na população indígena  

 
15:30h as 16:00h 

 
- Dra. Júnia Maria Drumond Cajazeiro 
 



 

Palestra: Atuação do MSF no Covid-19 

Coordenação: Prof. João Milton, Prof.ª Maria Cristina/ Comissão Organizadora /Estudantes 
 
 
 
Dúvidas podem ser encaminhadas ao e-mail: edcufop2020@gmail.com  
 
Contamos com sua participação! 
 
 

Comissão Organizadora XXVI EDC/ EMED/ UFOP 


