UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CAMPUS VIII - MARABÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SUBMISSÃO DE
TRABALHO
A Comissão Organizadora da I Jornada Marabaense de Bioética, do Campus VIIIMarabá, da Universidade do Estado do Pará, torna pública as normas gerais para submissão e
apresentação de Trabalhos Acadêmicos Científicos conforme a programação.
1. A I Jornada Marabaense de Bioética será realizada nos dias 22 e 23 de março de 2018, com a
temática: Hemoderivados e Hemoterapia.
2. Os trabalhos serão apresentados na modalidade de comunicação oral ou pôster.
3. Cada autor poderá participar de um trabalho como autor principal e os demais trabalhos como coautor.
4. Os autores devem enviar o trabalho para o e-mail: jornadamarabaensebioetica@gmail.com
5. É permitido no máximo 05 (cinco) autores por trabalho. Se for estudante de graduação ou pósgraduação será necessário que um dos autores seja o(a) professor(a) orientador(a).
6. Os trabalhos deverão ser enviados em dois (02) arquivos, sendo um em formato do WORD (sem
qualquer identificação dos autores) e o outro em PDF (com identificação dos autores), como uma
forma de garantia da integridade e imparcialidade do processo de avaliação. Caso haja qualquer
forma de identificação o trabalho será automaticamente eliminado.
7. O texto do trabalho deve conter: introdução, objetivo, material e métodos, resultados e discussão
e referências.
8. Escrito em Word for Windows, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5 cm, no mínimo
04(quatro) laudas e no máximo 06 (seis) laudas.
9. O título e subtítulo (se houver) escrito em negrito, em caixa-alta, fonte 14 e centralizado.
10. O (s) nome (s) do autor (es) logo abaixo do título, deve ser grafado do lado direito, fonte 10. Em
nota de rodapé a identificação (titulação/formação, vínculo institucional e e-mail).
11. As notas de rodapé, quando necessárias devem ser em fonte 10 e não devem passar de 03 linhas.
12. Qualquer citação (direta ou indireta) deve seguir as normas da ABNT em vigência.
13. O direito de publicação é totalmente dos organizadores da I Jornada Marabaense de Bioética.
14. Os trabalhos aprovados e apresentados serão publicados nos anais do evento.
15. Os trabalhos são de total responsabilidade dos autores, respeitando os princípios da ética e dos
direitos autorais.

16. A Comissão Científica avaliará os trabalhos a partir dos seguintes critérios:
a) Relevância e contribuições do trabalho para disseminação do conhecimento científico.
b) Diálogo com a literatura recente sobre o tema e articulação com os resultados obtidos.
c) Adequação às normas do template e correção gramatical.
17. Apresentação dos trabalhos na modalidade de Pôster será em um ambiente de ampla
circulação dos participantes, e os autores assumirão toda a responsabilidade de fixação e remoção
do material após a exposição.
18. A formatação do Pôster e organização:
a) Escrita em Word for Windows, fonte Times New Roman, tamanho 66 para título e 28 para texto,
espaçamento simples e duas cores contrastantes.
b) Título em negrito, caixa alta e centralizado.
c) Nome dos autores completos (e por extenso).
d) Identificação da Instituição, do Centro e do Curso.
e) Uma breve introdução, objetivo, material e métodos, resultados e discussão e referências.
f) Quanto às dimensões deverá ter 80 cm de largura e 120 cm altura.
g) Antecedência mínima de 15 (quinze) minutos para fixar o pôster no local de apresentação.
h) No mínimo a presença de 01 (um) autor para apresentação do trabalho.
19. Os trabalhos na modalidade de Comunicação Oral serão apresentados em uma sala, com
tempo de apresentação de 15 (quinze) minutos, sendo 10 (dez) minutos para a exposição e 05
(cinco) minutos para discussão do trabalho. Será disponibilizado computador e projetor de imagem
(data show).
20. Somente os trabalhos apresentados receberão certificados.
21. Os autores deverão seguir o cronograma previsto no Edital de Convocação e apresentação
conforme a programação.
22. Cronograma com as datas importantes:
Início da submissão de trabalhos
Prazo final para submissão de trabalhos
Avaliação dos Trabalhos
Prazo final para divulgação dos trabalhos aceitos no evento
Divulgação da programação de apresentação

14/02/2018
14/03/2018
14/02 a 15/03/18
19/03/2018
20/03/2018

23. Os casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora da I Jornada Marabaense de
Bioética do Campus VIII-Marabá, da Universidade do Estado do Pará.

Profa. Dra. Danielle R. Monteiro Costa
Coordenadora do Comitê Técnico-Científico

Prof. Esp. Marcello Nunes Alves
Coordenador da Comissão Organizadora
(Nota: O Edital assinado encontra-se à disposição dos interessados no arquivo do Campus VIII-Marabá, da
Universidade do Estado do Pará).

