
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO 
 

A Comissão Organizadora do VIII Simpósio de Biomedicina da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública faz 

saber aos docentes interessados que estarão abertas, no período de 11.02.2019 a 15.03.2019, as inscrições 

para o Processo Seletivo para apresentação de trabalho científico no evento. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. A seleção dos trabalhos será regida por este edital; 
1.2. Esta seleção visa ao provimento de vagas para apresentação de trabalhos científicos; 
1.3. A seleção de que trata este edital será realizada em etapa única, com análise do resumo do trabalho 

pela comissão científica. 
 
2. DA INSCRIÇÃO 

 
2.1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

 
2.1.1.  A inscrição deverá ser efetuada por encaminhamento do resumo do trabalho, para o e-mail 

simposiobiomed@bahiana.edu.br até às 17h do dia 15/03/2019. 
 

2.2. ESTRUTURA DO RESUMO  
 

Deve conter apenas uma página com, no mínimo, 300 palavras e, no máximo, 500 palavras, espaçamento 
entre linhas simples, letra tamanho 12, fonte Arial, três a cinco palavras-chave obtidas do DECs, disponível 
em http://decs.bvs.br/. Os caracteres do Título, Autores, Instituições, Palavras-chave e Agências de 
Fomento não serão contabilizados. 
 

O resumo deve contemplar:  

 Tema/Título: conciso, compreensivo e que reflita o conteúdo do trabalho. 

 Nome dos/das autores/autoras –  nome completo, colocado por extenso e separado por ponto e 
vírgula. O nome do professor deve estar na relação de autores, sendo o último da lista. 

 Introdução: deve informar do que se trata o trabalho e objetivos.  

 Desenvolvimento do trabalho: deve conter informações sobre os materiais e métodos de estudo 
utilizados. 

 Discussão e resultados: deve conter discussão sobre os resultados decorrentes da experiência em 
comparação com a literatura. 

 Considerações Finais/Conclusão: trata-se de uma síntese sobre os principais achados.  

 
3. DA SELEÇÃO  

 

3.1. O candidato inscrito receberá e-mail até o dia 19/03/2019, informando sobre a aprovação ou não do 
seu trabalho, o qual deverá ser apresentado na forma Oral ou Banner, de acordo com as orientações 
da Comissão Científica. 
 
 
 
 



 
4. DA APRESENTAÇÃO 

 
4.1. O candidato aprovado deverá se preparar para a apresentação de acordo com a orientação do 

professor orientador, seguindo o padrão estabelecido pela comissão para a apresentação no dia 
29/03/2019 (sexta-feira), conforme horário descrito na programação do evento: 

 
Apresentações no Formato Banner  
Horário: das 12h às 14h 
Tempo de apresentação: 10min 
Local de apresentação:  Térreo da Biblioteca 

 
Apresentações no Formato ORAL (29/03/2019) 
Horário: das 17 às 18h 
Tempo de apresentação: 10 min + 5 min de arguição 
Local de apresentação: Auditório  

 

5. DO RESULTADO 

5.1 O trabalho com maior pontuação na categoria Apresentações no Formato Banner receberá Menção 
Honrosa para o melhor trabalho científico apresentado no formato de banner. 

5.2 O trabalho com maior pontuação na categoria Apresentações no Formato Oral receberá premiação 
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em inscrição para evento científico. 

5.3 A divulgação dos resultados da premiação será feita a partir do dia 29/03/2019, durante o fechamento 
do evento. 

 
 

 

Salvador, 05 de fevereiro de 2019 
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