
 

 
 
 
 
 
 
 
A - REGRAS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

Ao realizar sua inscrição pelo site, o participante deve estar ciente das 

seguintes definições: 

1. Os dados necessários para preencher a ficha de inscrição são: nome e 
endereço completo, telefone, e-mail e graduação dos dois 
apresentadores, principal e secundário. 

2. Os títulos devem conter no máximo 15 palavras ou 225 caracteres 
(incluindo espaços). O resumo deverá ter no máximo 125 palavras. 

3. Serão priorizados relatos de experiência e estudos qualitativos, os 
quais são mais adequados para a exploração dos temas sugeridos 
para os trabalhos. 

4. A organização do evento recomenda que seja utilizado o recurso 
recortar e colar para transferir o resumo de um artigo em Word. 

5. Após completar a inscrição no site, o CFM enviará um e-mail de 
confirmação para o endereço eletrônico do apresentador principal. 
Caso a confirmação não seja recebida em 24 horas, a inscrição não 
terá sido realizada com sucesso, e o apresentador principal deverá 
entrar em contato com o CFM, pelo e-mail: 
humanidades@portalmedico.org.br ou o telefone: (61) 3445 5902 / 
3445 5975. 

6. Pedimos que os trabalhos e as inscrições sejam feitos com cautela e 
revisados antes da confirmação, pois não realizaremos nenhum tipo de 
correção ou edição antes da comissão responsável julgá-los. 

7. Os apresentadores, principal e secundário, deverão estar inscritos no 
congresso. Nenhum pagamento ou despesa de viagem serão feitos 
para qualquer participante, independente do trabalho apresentado. 

8. Número limite de autores por trabalho: 05. 

9. Os participantes não podem usar de suas apresentações no congresso 
para realizar propaganda e/ou vender produtos. 

10. Por meio de publicação no site do evento a comissão organizadora 
comunicará aos autores a data, o horário, o local e a modalidade para 
apresentação dos trabalhos aprovados.  

11. Trabalhos produzidos por alunos de graduação deverão, 
necessariamente, ter o nome do professor responsável pela orientação. 



 

A proposta será oferecer a oportunidade para expor seu trabalho oralmente 

para todos os participantes do evento, podendo utilizar recursos áudio visuais. 

12. O tempo de exposição será de 07 minutos, mais 05 minutos adicionais 
para perguntas.  

13. Datas e prazos: 

a. Data limite para envio de resumos: 15 de outubro de 2015 
b. Divulgação do resultado da avaliação: 30 de outubro 2015  

 

 
B - TEMAS SUGERIDOS PARA OS TRABALHOS 

1. Humanidades Médicas 

2. Projetos de Humanidades em Medicina 

3. Ensino das Humanidades para o estudante de medicina 

4. Humanidades e o cuidado do paciente crônico e de sua família. 

5. Ferramentas de Sensibilização: O papel das Artes na formação do 

estudante de medicina 

6. O uso das narrativas na formação do estudante de medicina. 

7. Como aperfeiçoar a relação com estudantes, pacientes e famílias? 

 


