IX CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO MÉDICO DO
C.F.M
ENVIO DE TRABALHOS
REGRAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO
- Serão aceitos trabalhos inéditos para apresentação em banner relacionados ao Direito
Médico.
- É necessário que, ao menos o autor principal e o coautor que irá apresentar o trabalho
(quando houver) estejam inscritos no Congresso.
- Os trabalhos poderão ser apresentados em banner nos idiomas português, espanhol ou
inglês. Os resumos deverão ser submetidos apenas em língua portuguesa.
- A formatação e confecção dos banners devem estar de acordo com as normas do
congresso, descritas abaixo.
- Os resumos/ relatos somente serão recebidos através do e-mail
direitomedicocfm@portalmedico.org.br.
- Por meio de publicação no site do evento e/ou e-mail de resposta, a comissão
organizadora comunicará aos autores a data, o horário e o local para apresentação dos
banners.
- Trabalhos produzidos por alunos de graduação deverão, necessariamente, ter o nome do
professor responsável pela orientação.
NORMAS PARA FORMATAÇÃO DO PÔSTER
- O pôster será feito em forma de Banner.
- O Banner deverá ser confeccionado em material tipo lona e deve estar estruturado da
seguinte forma:
* Tamanho do banner: Largura: 90cm; Altura: 120 cm. Deve constar: Título, nome do (s)
autor (es), Instituição de Ensino Superior, coautor (se houver), professor orientador (se
houver), área temática, introdução, métodos, resultado e discussão, considerações finais
e referenciais utilizados.
- O banner será ilustrado, obrigatoriamente, com, no mínimo, uma figura, quadro ou
tabela que poderá ser inserida em qualquer local do banner.
-A formatação obedecerá aos seguintes critérios:
* O Título deve estar em Fonte Arial, tamanho 60, em caixa alta e negrito;
* O nome do autor, coautor e professor orientador devem estar em fonte Arial, tamanho
32, em caixa alta e negrito.
* A Instituição de Ensino Superior e Área temática devem estar em fonte Arial, tamanho
48, em caixa alta e negrito;
* As palavras Introdução, Métodos, Resultados e Discussão, Considerações finais e
Referenciais utilizados devem estar escritas em fonte Arial, tamanho 60, em caixa alta e
negrito.
* O corpo do texto deve estar em fonte 40, em negrito, letras minúsculas, exceto nomes
próprios;
* As referências devem ser as mesmas citadas no corpo do texto e devem estar na fonte
Arial, tamanho 32.
* As legendas de imagens devem estar escritas em fonte Aria, tamanho 28.

- Trabalhos submetidos que não atenderem à formatação indicada e às normas da ABNT
serão excluídos do processo de avaliação.
- Serão admitidos no máximo cinco autores por banner, já contando o orientador.
- Serão permitidas no máximo três figuras;
- O conteúdo do banner deverá ser preenchido de maneira agradável ao olhar do
expectador.
DA INSCRIÇÃO
- As inscrições para a seleção de apresentação de trabalhos em forma de banner do IX
Congresso Brasileiro de Direito Médico do CFM abrem dia 08 de abril e encerram-se dia
15 de junho de 2019.
- A apresentação de trabalhos na forma de banner é reservada, exclusivamente, para
atividades de pesquisa ou extensão universitária ou, ainda, relatos de experiências de
grupos.
- Para trabalhos de mais de um autor, é necessário que todos os autores estejam inscritos,
mas pelo menos um deve estar presente no evento, para que sejam certificados.
- O resumo da pesquisa com introdução, objetivos, justificativa e o layout do banner,
devem ser enviados para o e-mail: direitomedicocfm@portalmedico.org.br até o dia 15
de junho de 2019 para que o Comitê Científico tenha condições de avaliá-lo.
DO COMITÊ CIENTÍFICO
- O Comitê Científico será formado por membros da Comissão de Direito Médico do
CFM.
DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
-O tema deverá ser relacionado à pesquisa em Direito aplicado a Medicina (Direito
Médico).
- Relevância da temática abordada.
- Originalidade.
- Clareza e coerência.
- A data final de envio dos trabalhos é dia 15 de junho de 2019, até às 23 horas e 59
minutos. Após esse prazo não serão aceitos mais trabalhos.
- O resultado da análise será divulgado no sítio www.eventos.cfm.org.br (e/ou por email) no dia 15 de agosto de 2019 até às 18 horas para confecção dos banners.
DA MONTAGEM E APRESENTAÇÃO DOS BANNERS
- A Comissão Organizadora disponibilizará o local, mas não se responsabilizará pela
montagem e desmontagem.
- O autor deverá apresentar-se com o banner na secretaria do Congresso, no dia 04 de
setembro de 2019, das 08 horas às 09 horas, para confirmar sua participação no evento.
- A instalação obedecerá a numeração definida pela Comissão Organizadora assim como
os banners ficarão expostos durante o tempo determinado pela mesma.
- A montagem dos banners deve ser realizada com 01 hora de antecedência à exposição
dos mesmos.
- Os painéis deverão conter canaletas de PVC nas bordas superior e inferior, com cordão,
para que sejam pendurados. Não será permitida a fixação do banner com prego, fita
adesiva ou similar.

- Os banners serão expostos durante o dia 04 de setembro de 2019, em local previamente
indicado e segundo as orientações da coordenação do evento.
- O autor deverá ficar junto ao banner das 13h30 às 18h do dia 04 de setembro de 2019.
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO
-Adequação ao tema do Congresso.
-Relevância, atualidade e natureza inovadora.
-Adequação conceitual e metodológica para o alcance dos objetivos e dos resultados.
- Interesse para o campo do Direito Médico.
- Conflitos de interesse.
CERTIFICADOS E PUBLICAÇÃO NOS ANAIS
- Será disponibilizado um certificado impresso por trabalho aprovado, no qual constarão
os nomes de todos os autores, coautores e orientador.
PRAZOS
- Data limite para envio de resumos/relatos: 15/06/2019
Divulgação do resultado da avaliação: 15/08/2019
E-mail para os trabalhos científicos: direitomedicocfm@portalmedico.org.br

