
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 EDITAL E NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS (N°01/2022) 
 

A Comissão Científica do II CONGRESSO DE MEDICINA INTEGRADA DO CENTRO-
NORTE GOIANO - II CMIG, que será realizado de forma presencial, nos dias 13 a 15 de 
maio de 2022, torna público o edital Nº 01/2022 que dispõe sobre a submissão de trabalhos 
científicos nas modalidades RESUMO SIMPLES. 
 
O II Congresso de Medicina Integrada do Centro-Norte Goiano - II CMIG é um evento 
científico de caráter técnico-científico que objetiva promover o conhecimento dos discentes, 
docentes e os profissionais da saúde a respeito de temáticas multiprofissionais voltadas 
para a área da saúde, possibilitando a troca de experiências e o aprendizado científico. 
 
1. DA SUBMISSÃO 
1.1 Poderão participar todos os alunos regularmente matriculados em cursos de graduação, 
pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), residentes e pesquisadores da área da Saúde. 
 
1.2 Os trabalhos aprovados serão apresentados na modalidade ONLINE 
(APRESENTAÇÃO EM PÔSTER/BANNER)  e PRESENCIAL (APRESENTAÇÃO ORAL–
SLIDE).  
 
1.3 O envio dos resumos para análise e seleção ocorrerá no período de 18 de março de 
2022 a 29 de Abril de 2022. Somente serão aceitos os resumos de trabalhos enviados 
exclusivamente VIA INTERNET através do site EVENTO GYN 
(https://cmig.med.br/trabalhos/). NÃO serão recebidos e processados trabalhos enviados 
por outros meios ou fora do prazo estabelecido. O autor receberá um e-mail de confirmação 
de recebimento do resumo. É obrigatório inserir no site o nome correto do autor, co-autores 
e orientador. 
 
1.4 Para a submissão de trabalhos, SERÁ NECESSÁRIA A INSCRIÇÃO NO EVENTO DE 
PELOS MENOS 01 (UM) AUTOR do trabalho a ser submetido, este deve escolher a opção 
desejada de apresentação: Oral (presencial) e Pôster (Online), com inscrição 
CONFIRMADA e PAGA. Os trabalhos aprovados sem a devida inscrição do autor principal 
serão automaticamente desclassificados. 
 
1.5 Cada trabalho deverá ser submetido, individualmente, por um dos autores, ficando 
expressamente vedadas submissões múltiplas de um mesmo trabalho. O autor que 
submeter o trabalho será o APRESENTADOR do trabalho. 
 
1.6 Os trabalhos deverão ser compostos por no máximo 1 AUTOR e 5 CO-AUTORES 
(Incluindo orientador), totalizando, assim, no máximo 06 participantes por trabalho. Cada 
autor/apresentador poderá enviar, no máximo, 2 (dois) trabalhos como AUTOR PRINCIPAL, 
não tendo limite para participação de trabalhos como co-autoria. 
 
1.7 Os trabalhos acadêmicos deverão possuir pelo menos um profissional graduado 
ocupando o cargo de ORIENTADOR. Este, não precisa estar inscrito. 
 
.8 Ordem de autoria: Autor principal (APRESENTADOR), co-autores e Orientador. 
 



1.9 O(A) autor(a) não poderá submeter projetos e/ou pesquisa em andamento, apenas 
concluídos. 
 
1.10 Os trabalhos que envolverem seres humanos devem apresentar aprovação pelo 
Comitê de Ética, o número do CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) no trabalho e comprovar 
no dia da apresentação com a entrega da declaração do CEP confirmando que foi aprovado 
pelo mesmo. Caso NÃO seja apresentado, o trabalho será automaticamente 
DESCLASSIFICADO.  
 
1.11 Os trabalhos que apresentarem aprovação pelo Comitê de Ética no Uso de Animais 
devem apresentar o número do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) no trabalho.  
 
1.12 É permitida a participação dos membros da organização do evento nos trabalhos 
inscritos, como autor principal ou co-autor, porém não concorrerá à menção honrosa. 
 
1.13 A inscrição do trabalho científico será feita mediante preenchimento do formulário de 
submissão disponibilizado no site EVENTO GYN, sendo obrigatório o preenchimento de 
todos os campos. O autor deve anexar o trabalho sem a identificação e com a identificação 
dos autores onde é solicitado. Deve-se ter especial cuidado no endereço de e-mail e nomes 
informados, pois eles serão utilizados em toda a comunicação entre a comissão do 
simpósio e o responsável pelo trabalho. 
 
1.14 Após aceite não será permitido a edição dos resumos aprovados. Também será 
proibida a adição ou retirada de nomes de autores (co-autores) do trabalho. 
 
1.15 Os trabalhos aprovados serão APRESENTADOS no formato de PÔSTER/BANNER e 
ORAL/SLIDE  no dia 14 de maio, na Universidade de Rio Verde, Campus Goianésia (km 02 
da rodovia GO 438, sentido município de Santa Rita do Novo Destino), o modelo do pôster 
e slide será disponibilizado previamente. 
 
1.16 O não cumprimento das normas acima desclassifica automaticamente o trabalho e 
este não poderá ser apresentado. 
 
2. TIPOS DE PESQUISA E EIXO TEMÁTICO 
 
2.1 Poderão ser enviados os seguintes tipos de pesquisas: 
 
 Pesquisas de campo; 
 Estudos originais; 
 Estudo de caso; 
 Relatos de experiência; 
 Revisões (de literatura, sistemática, integrativa, entre outras.) 
 Pesquisa bibliográfica. 
 
2.2 Serão aceitos trabalhos nos seguintes eixos temáticos: 
 
 
 



1. Urgência e Emergência; 
Neonatologia, Pediatria e Hebiatria; 
Infectologia; 
Ginecologia e Obstetrícia; 
Urologia; 
Intensivista; 
Pneumologia; 
Psiquiatria; 
Neurológica; 
Cardiológica; 
Vascular;  
Imunologia; 
Ortopédica;   
 
2.3 Não serão aceitos descrições de projetos e intenções de trabalho. 
 
3. RESUMO 
3.1 Os resumos dos trabalhos serão submetidos nos seguintes formatos: RESUMO 
SIMPLES sendo limitados a no mínimo 300 e no máximo 400 palavras (não incluídos o 
título, os nomes dos autores, as afiliações, eixo temático, e-mail, palavras – chaves e 
referências; somente o corpo do texto),  
 
3.1.1 Somente serão aceitos os resumos simples enviados via internet, por meio do Site 
GYN, e não serão recebidos temas enviados por outros meios; 
 
3.1.2 Após o envio, os resumos NÃO poderão ser modificados nem poderá haver 
inclusão/exclusão de autor (es), portanto, o cadastro de todos os autores deverá ser 
feito no ato da submissão; 
 
3.1.3 Trabalhos repetidos serão excluídos do sistema pela Comissão Organizadora; 
 
3.2 A formatação do resumo deverá ser configurada em fonte ARIAL 12, estruturada de 
acordo com as normas da ABNT, alinhamento justificado, margem 3 cm nas margens 
superior e esquerda, 2 cm nas margens inferior e direita e espaçamento (1,5). O título deve 
ser breve e informativo, centralizado, com letras maiúsculas e em negrito, não devendo 
ultrapassar 17 palavras. O nome do autor e dos coautores deverão ser inseridos de forma 
completa e sem abreviações nos campos específicos no site de submissão. 
 
3.2.1 A submissão só ocorrerá por meio do preenchimento de forma completa, sem 
abreviações e de forma específica nas lacunas solicitadas no site EVENTO GYN. 
 
3.2.2 Os autores e coautores serão responsáveis pela revisão ortográfica do resumo 
apresentado no ato da submissão. 
3.2.3 Os trabalhos submetidos serão avaliados por uma Comissão Científica formada por 
avaliadores selecionados. 
 
3.2.4 Serão aceitos apenas trabalhos exclusivos, ou seja, que nunca foram publicados em 
outro evento ou revista. 



3.2.5 A comissão avaliadora utilizará o software PLAGIUS – detector de plágio, versão 
2.5.4, livre para download, adotando a tolerância de 20%. 
 
3.2.6 Os resumos enviados fora da formatação exigida serão automaticamente indeferidos. 
Todos os resumos submetidos dentro das normas serão avaliados. Não serão aceitos 
trabalhos que firam o código de ética ou a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde, que estabelece os critérios para pesquisa envolvendo seres humanos ou princípios 
éticos de experimentação animal definidos pela lei n° 11.794 de outubro de 2008. 
 
3.2.7 Os autores dos trabalhos selecionados assumem o compromisso, junto à Comissão 
Científica do evento, de confeccionarem e enviarem seu trabalho modelo pôster para 
divulgação no site do evento (modelo pôster, informações de envio serão divulgadas 
posteriormente). 
 
3.2.8 Os trabalhos não apresentados não receberão certificados. 
 
3.2.9 Os certificados serão confeccionados mediante as informações prestadas no ato da 
submissão. Não cabendo à comissão organizadora solicitação de correção de nome/título 
do trabalho, bem como de inclusão/exclusão de autor, se erro cometido pelo autor no 
momento da submissão. 
 
3.2.10 Em caso de desistência do participante do evento ele não terá a devolução da taxa 
de inscrição. 
 
3.2.11 Caso após a avaliação seja necessário mudar o título, mande um e-mail para a 
comissão informando que houve a mudança de título, pois iremos modificar no sistema para 
ser gerado o certificado com todos dados corretos. 
 
3.2.12 Todos os resumos aprovados e apresentados serão publicados nos Anais do II 
Congresso de Medicina Integrada do Centro-Norte Goiano - II CMIG, em Anais de Eventos, 
divulgada posteriormente. 
 
3.3 O resumo do trabalho deverá conter obrigatoriamente a sequência abaixo: 
 
3.4 NO RESUMO SIMPLES 
 
a) INTRODUÇÃO: 
-Visão geral sobre o assunto, indicando a relevância da pesquisa, informações mais 
recentes sobre o tema; frases-chave que despertam o interesse. 
 
b) OBJETIVOS 
- Deve conter a apresentação das finalidades do estudo. 
 
c) METODOLOGIA: 
- Explicar todo o conjunto de métodos utilizados e o caminho percorrido desde o início até a 
conclusão do trabalho. 
 
d) RESULTADOS E DISCUSSÃO: 



- Informações mais recentes sobre o tema; frases-chave que despertam o interesse. 

 
e) CONCLUSÃO: 
- Apresentar as respostas aos objetivos da pesquisa. 
 
f) PALAVRAS-CHAVES  
- Deve inserir no mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chaves. 
- Inseridas no final do resumo, separadas por (;) com a primeira letra em maiúscula e as 
restantes minúsculas. 
- As palavras-chaves devem ser selecionadas segundo os Descritores em Ciências da 
Saúde (DeCS) na página http://decs.bvs.br/ 
 
g) REFERÊNCIAS  
- Os resumos simples deverão conter no mínimo 03 e no máximo 05 referências, de acordo 
com as regras da ABNT, destacando-as em ordem alfabética. 
- Não será necessário a utilização de citações no corpo do resumo. 
 
 
3.4.1 Não é permitida a utilização de gráficos, tabelas e imagens no resumo 
simples. 
 
3.4.2 Não serão permitidas notas de rodapé no resumo simples. 
 
4. SELEÇÃO 
4.1 Serão desclassificados os trabalhos que não obedecerem aos padrões descritos 
anteriormente. 
 
4.2 Os trabalhos enviados serão previamente avaliados e selecionados por uma comissão 
de profissionais capacitados, devidamente credenciados pela Comissão Científica, 
distribuídos por área de conhecimento, tendo como base o resumo submetido para 
avaliação. 
 
4.3 O julgamento dos trabalhos é de inteira responsabilidade da Comissão Científica, 
baseado nos preceitos da banca avaliadora composta por profissionais da área, e seguindo 
os critérios abaixo: 
 
4.3.1 Adequação às questões pertinentes; 
 
4.3.2 Objetividade na apresentação dos resultados; 
 
4.3.3 Relevância e Originalidade Científica do Trabalho; 
 
4.3.4 Descrição do título de forma precisa ao conteúdo do resumo; 
 
4.3.5 Formatação e cumprimento da estruturação solicitada (introdução, objetivo, 
metodologia, resultados, conclusão e referências); 
 
4.3.6 Qualidade da redação: Ortografia e gramática; 



 
4.3.7 Organização do texto: Clareza e objetividade. 
 
4.4 Sob nenhuma circunstância serão reveladas as pontuações obtidas pelos trabalhos no 
momento da seleção ou da apresentação, assim como não serão identificados seus 
avaliadores. 
 
4.5 A Comissão Científica não terá acesso aos nomes dos autores e da instituição a que 
pertencem. Esse processo é confidencial e sua decisão será final. 
 
4.6 Serão escolhidos 70 trabalhos para a publicação, destes 35 são para apresentação oral, 
por meio de slides e 35 para a apresentação de pôster (online). 
 
4.7 A classificação se baseará por critério de nota dos avaliadores, sendo as 35 maiores 
notas de cada modalidade, totalizando os 70 trabalhos aprovados. 
 
4.8 O resultado oficial dos trabalhos aprovados estará disponível no dia 03 (três) de maio de 
2022. 
 
4.9 Após a divulgação oficial dos trabalhos aprovados, será enviado um e-mail para o autor 
principal contendo o template para PÔSTER (online) SLIDE (presencial). 
 
4.10 O autor principal terá 5 (cinco) dias úteis para enviar tanto o pôster quanto o slide 
PRONTOS para a apresentação, E-mail: cientificocmig@gmail.com  Assunto do e-mail: 
Trabalho (título do trabalho) - (online/presencial) 
 
4.11 O não envio caberá desclassificação do trabalho; 
 
4.12 Não será considerado envio de erratas*  
 
5. APRESENTAÇÃO  (PÔSTER)  
  
5.1 Os trabalhos classificados serão APRESENTADOS no formato de PÔSTER/BANNER 
de forma ONLINE por meio do aplicativo zoom. 
 
5.2 O modelo do pôster e o link de apresentação serão disponibilizados previamente, 
através do e-mail do autor principal. 
 
5.3 Se o autor principal  não adentrar na plataforma com 20 minutos de antecedência, o 
trabalho não receberá certificado. 
 
6. APRESENTAÇÃO ORAL (SLIDES) 
 
6.1 As 35 maiores notas serão APRESENTADOS no formato de SLIDES de forma 
PRESENCIAL na Universidade de Rio Verde Campus Goianésia-GO. 
 
6.2 O modelo do slide e o horário serão disponibilizados previamente, através do e-mail do 
autor principal. 



 
6.3 Se o autor principal  não comparecer na sala com 20 minutos de antecedência, o 
trabalho não receberá certificado. 
 
6.4 O cronograma das apresentações, contendo horário e sala, serão disponibilizados no e-
mail do autor principal. 
 
7. PREMIAÇÕES 
 
7.1 Todos os trabalhos APROVADOS e APRESENTADOS no II Congresso de Medicina 
Integrada do Centro-Norte Goiano - II CMIG, estarão concorrendo a uma premiação de 
cunho acadêmico. 
 
7.2 Serão selecionados os 5 (cinco) melhores  trabalhos, os quais serão premiados com 
MENÇÃO HONROSA. 
 
7.3 As menções honrosas serão divulgadas no final  do evento. 
 
8. CERTIFICAÇÕES E ANAIS 
 
8.1 Todos os trabalhos aceitos e apresentados terão direito a certificação, os certificados 
serão emitidos aos autores, relatores dos trabalhos, no site do evento e estarão disponíveis 
em até 30 dias úteis após o término do evento. 
 
8.2 Os certificados serão emitidos pela plataforma GYN e enviados via e-mail cadastrado no 
ato de inscrição e/ou submissão. Portanto, é extremamente necessário o uso de e-mail 
viável e ativo para cadastro. 
 
8.3 Os trabalhos serão publicados em ANAIS ELETRÔNICOS, disponibilizados no período 
de 90 dias, será emitido certificado de publicação em anais através do site GYN. 
 
8.4 Será emitido apenas 01 (um) certificado de menção honrosa para o autor principal do 
respectivo trabalho, esse que será responsável por encaminhar o certificado para os demais 
autores.  
 
9. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1 O não cumprimento das normas deste edital desclassificará o trabalho e este 
não poderá ser apresentado. 
 
9.2 À Comissão Científica reserva-se o direito de cancelar, interromper, suspender ou adiar 
este processo no todo ou em parte, em caso fortuito ou de força maior. 
 
9.3 As Comissões Organizadora e Científica são incontestavelmente soberanas nas suas 
decisões, inexistindo a possibilidade de recursos ou manifestações de qualquer espécie 
neste processo. 
 



9.4 A inscrição implica na concordância e na aceitação de todas as cláusulas e condições 
estabelecidas. Os casos omissos do presente regulamento serão encaminhados à 
Comissão Científica do evento. 
 
9.5 ATENÇÃO: Todos os materiais produzidos sobre os resumos (anais, certificado, dentre 
outros) serão reprodução fiel das informações submetidas pelo autor. Portanto, não é 
possível proceder com alterações quanto à grafia do título, resumo ou autores após  
 
efetuada submissão. Salientamos que as informações fornecidas são de inteira 
responsabilidade do autor que submete o resumo. 
 
9.6 Os autores e coautores dos trabalhos reconhecem e declaram, assumindo todas as 
responsabilidades legais, de forma irrevogável e irretratável, que todas as informações 
fornecidas, bem como o conteúdo do trabalho inscrito, são verdadeiras, próprias e originais. 
 
9.7 Os casos omissos deste processo serão analisados pela Comissão Científica. 
 
9.8 Caso o número de submissões exceda o limite (igual ou maior a 10 vezes do número de 
trabalhos aprovados, ou seja; 700 resumos) antes do prazo final de submissões, esta será 
adiada para tal momento; ou seja, o critério para o fim das submissões não será totalmente 
baseado em datas, mas sim pela quantidade de submissões. 
 
10. CONTATO 
10.1 Em caso de alguma dúvida, o número para contato é: (64) 9 9218-1814 Matheus 
Neres,  (62) 9 9999-9396 Joel Alves e (99) 9 8823-7594 Eduarda Souto. 
 
10.2 E-mail para contato: cientificocmig@gmail.com 
 
        Goianésia (GO), 16 de Março de 2022 
 
 
 

Beatriz Campos Costa 
  Presidente II CMIG 
 

 
Matheus Neres Batista 

  Departamento Científico II CMIG 
 
 

 
         Joel Alves de Sousa Júnior 
    Departamento Científico II CMIG 
 

 
          Eduarda Sousa Souto 
Departamento Científico II CMIG 

 


