
REGULAMENTO TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 
1. Categorias: 
1.1 Pôsteres 
1.1.1 Categoria Sylla Matos para o pôster de Obstetrícia 
1.1.2 Categoria Ayres Neto para o pôster de Ginecologia 
 
1.2 Trabalhos Acadêmicos – Jovem Pesquisador 
1.2.1 Categoria Jovem Pesquisador em Obstetrícia – José Julio de Azevedo Tedesco 
1.2.2 Categoria Jovem Pesquisador em Ginecologia - Salim Wehba 
 
2. Prazo para o recebimento dos trabalhos 
A data limite para o recebimento dos trabalhos será: 02/05/2022 
 
3. Envio dos trabalhos 
 
Os trabalhos deverão ser encaminhados até a data limite, 02 de maio de 2022, via e-mail 
jornadasantacasa@rgcomunic.com.br 
 

 PDF sem nomes de autores/co-autores e instituições; 
 Informar para qual categoria o trabalho está sendo submetido; 
 No corpo do e-mail enviar os nomes dos autores/co-autores e instituições. 

 
4. Seleção 
 
4.1 Os autores dos trabalhos aprovados serão comunicados, via e-mail, até 16/05/2022. 
 
4.2 A lista com os trabalhos selecionados estará disponível no site da jornada 
www.jornadasantacasa.com.br em data posterior. 
4.3 Os autores deverão estar inscritos na Jornada. 
 
5. Categoria Pôsteres em Obstetrícia e Ginecologia 
5.1. Os trabalhos devem ser inéditos e não necessariamente relacionados ao tema oficial. Não 
podem ter sido publicados ou apresentados em outros eventos. 
5.2. Serão aceitos no máximo três resumos por participante inscrito na Jornada, como autor 
principal. Não havendo limite para co-autoria. 
 
5.3. Do Resumo 
I – O resumo deverá ter, excluindo título, autores e instituição, no máximo, 300 palavras. 
Não utilizar parágrafos. Explicar abreviaturas e siglas quando utilizadas;  
 
II - A divisão do texto deverá obrigatoriamente ser estruturada em: Objetivos (deve expressar 
aquilo que os autores desejavam obter com o trabalho), Métodos – dar à casuística e a forma 
de obtenção dos dados investigados; Resultados – apresentar os resultados estatisticamente 
significantes; Conclusões – devem estar relacionadas aos objetivos e resultados; 
 
III- Relatos de caso: deverão conter breve introdução, descrição do caso, sua relevância e 
seus comentários. 
 
5.4. Apresentação 
 
5.4.1. Exposição: Os pôsteres serão expostos de forma digital, em telas de LCD localizadas na 
área de exposição do evento. 
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5.4.2. Slide Power Point: 
I. Slide de em Power Point em orientação vertical/retrato, tamanho 19,05 de largura por 33,36 
de altura, até 1 página. 
 
II. Deverão ser apresentados em Português e em caracteres claros e legíveis a uma distância 
de cerca de 1 metro. 
 
III. Devem ser fiéis aos resumos submetidos à Comissão Científica. O título deverá ser o 
mesmo apresentado no resumo. Apresentar os objetivos, métodos, resultados, conclusões e 
ilustrações, quando possíveis. Deverá conter ainda os nomes dos autores e insti tuição onde foi 
realizado. 
 
IV. Serão selecionados cinco pôsteres das categorias 1.1. e 1.2, para apresentações 
orais. 
 
V. Os autores dos trabalhos selecionados para apresentação oral serão comunicados até o dia 
30/05/2022 via e-mail. 
 
VI. A apresentação do trabalho deverá ser realizada pelo autor principal. 
 
VII. O autor que enviar o resumo será denominado autor correspondente. 
O autor correspondente deve informar um endereço de e-mail válido, pois toda a comunicação da 
Jornada será efetuada via e-mail, inclusive o aceite do trabalho. Toda a comunicação da 
Jornada referente ao trabalho será direcionada ao autor correspondente, que se responsabilizará em 
repassar as informações aos outros autores/coautores. 
 
6. Categoria Jovem Pesquisador 
Está categoria é destinada a acadêmicos de medicina. 
Poderão ter no máximo três acadêmicos, orientador e co-orientador. 
 
6.1. Datas de recebimento dos trabalhos. 
       A data limite para o recebimento dos trabalhos será: 02/05/2022. 
6.2. Devem ser digitados em espaço 2 e obedecer às normas da Revista Brasileira de 
Ginecologia e Obstetrícia (RBGO). 

6.3. Enviar os trabalhos via formulário eletrônico com o texto original e mencionar a categoria 
que está concorrendo. 
6.4. Serão selecionados até três trabalhos de cada categoria para apresentação. 
Obrigatoriamente a apresentação deverá ser feita pelo acadêmico. 
6.5. A apresentação será feita a Banca Avaliadora, em período de 10 minutos, dentro da 
programação cientifica da 33ª Jornada, em data e horário a serem determinados pela comissão 
cientifica. 
6.6. Os melhores trabalhos de cada categoria receberão menção honrosa durante a Cerimônia 
de Encerramento, dia 11 de junho de 2022. 
 
7. Prazos 

Deadline envio dos resumos 02/05/2022 

Comunicação aos autores 16/05/2022 

Envio dos arquivos (e-poster) 30/05/2022 

Comunicação apresentação oral 30/05/2022 

 


