Orientações para a Elaboração dos Trabalhos

1. Os trabalhos deverão ser inéditos. Não serão aceitos trabalhos já publicados em revistas
indexadas.
2. Os resumos deverão conter as informações mais relevantes do trabalho. Não serão
aceitos os resumos incompletos ou provisórios.
3. Utilize linguagem clara, formal e concisa.
4. Evite voz passiva.
5. Respeite o limite de caracteres pré-estabelecido no site do XII CMUCB.
6. Abreviaturas só serão permitidas quando supracitadas.
7. A submissão de trabalhos será aberta a toda a comunidade acadêmica, não somente
aos alunos de Medicina. Somente serão aceitos resumos relacionados às áreas de atuação
do Médico ou que contenham informações relevantes para o meio científico-clínico.
8. Título: deve ser atrativo e autoexplicativo.
9. Objetivo: refere-se ao que foi feito no trabalho científico, a questão formulada pelo
investigador. Descreva de maneira específica e concisa seu(s) objetivo(s) do trabalho.
10. Metodologia: descreve para o leitor como o trabalho foi feito. a. Trabalho de pesquisa:
citar o desenho do estudo, o campo do trabalho, os critérios de inclusão e exclusão, a
intervenção a ser aplicada ou os dados a serem observados e os desfechos a serem
analisados. b. Trabalho de revisão: citar as bases de dados ou livros utilizados, os anos das
referências (dê preferência para referências atuais, com menos de 5 anos) e as palavraschave. “Pesquisa em website” ou equivalentes não serão aceitos.
11. Resultados (para os Trabalhos de Pesquisa): a descrição inicial da população estudada,
seguida de análise em torno do objetivo principal do trabalho. Refere-se ao que foi
encontrado com a realização do trabalho; o achado principal e, se existirem, os achados
secundários. Nessa parte, não há espaço para discussão e comparação dos resultados com
outros trabalhos da literatura científica.
12. Conclusão: engloba as considerações finais dos autores em resposta(s) para o(s)
objetivo(s) descrito(s) anteriormente, não havendo espaço para discussão dos resultados.
13. Referências bibliográficas: são essenciais para enriquecimento de um trabalho
científico, por isso, procure melhorar seu trabalho construindo uma revisão baseada em
diversos estudos atualizados da literatura existente.
14. Tenha rigor na correção e na apresentação dos resumos, pois os mesmos serão
reproduzidos nos anais na forma em que foram recebidos, sem revisão técnica ou
gramatical, sendo, portanto, de inteira responsabilidade do autor.
15. Os autores são responsáveis pela veracidade dos dados apresentados.
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