
 

 

ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA 

EDITAL DO IV SIMPÓSIO DE BIOMEDICINA 

 

ERRATA 

(Prorrogação da data de submissão) 

 

A IV Edição do Simpósio de Biomedicina da Escola Bahiana de Medicina e Saúde 

Pública terá como tema “Inovar para Desenvolver”, e realizar-se-á nos dias 20 e 21 de 

novembro de 2014, no Centro de Convenções da BAHIANA - Auditório I - Pavilhão III.   

O evento promoverá a troca de conhecimento científicos acerca do tema, como 

também complementará a formação dos participantes fornecendo subsídios, através 

de palestras, minicursos, mesas-redondas e seções de exposição de trabalhos 

científicos, visando a construção de uma prática inovadora para o desenvolvimento 

tecnológico na área Biomédica.  

O presente edital, destina-se aos interessados em participar do evento, graduados e 

graduandos do curso de Biomedicina e de outros cursos da área de saúde. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Inscrições 

Cada participante poderá se inscrever para o simpósio que ocorrerá em dois dias, 20 e 

21 de novembro, através do preenchimento da ficha de inscrição, disponível nas 

Secretarias da Pós Graduação das Unidades Cabula ou Brotas. 

Período de Inscrição: de 15/10 a 14/11. 

Local: Secretaria da Pós Graduação, Pesquisa e Extensão  
Unidades Acadêmica Brotas – Avenida Dom Joao VI – Brotas 
Unidades Acadêmica Cabula – Avenida Silveira Martins – Cabula 
 

Horário de Expediente: de Segunda a Sexta-feira de 8h a 17h 

Telefone para contato: 3276 8206 



INVESTIMENTO 

Público Interno:  

Participação no Evento (Palestras): R$: 20,00 + Doação de 200 g de leite em pó 

integral. 

Minicurso: R$: 25,00. 

Público Externo: 

Participação no Evento (Palestras): R$: 30,00 + Doação de 200 g de leite em pó 

integral. 

Minicurso: R$: 30,00. 

 

Observação: Os valores deverão ser pagos no ato da inscrição acompanhados da 

doação de leite em pó, que serão encaminhadas para instituições de apoio à criança 

com câncer. 

 

SUBMISSÕES DE RESUMOS 

Os resumos deverão ser submetidos até o dia 09/11, conforme as normas de 

submissão descritas abaixo. 

Cada inscrição dará direito a submeter até dois resumos.  Os trabalhos recebidos serão 

encaminhados a uma comissão científica, formada por professores/pesquisadores com 

titulação de doutor, para serem avaliados, no período de 10/11 a 13/11. 

A divulgação dos resumos aceitos será realizada através do site oficial da BAHIANA 

(www.bahiana.edu.br), a partir do dia 14/11. Os trabalhos serão divulgados com a 

numeração a ser respeitada na colocação dos banners para exposição. 

 

Todos os resumos aceitos serão publicados na edição especial na revista Biomedicina 

em Foco, periódico científico indexado no Scielo. 

 

NORMAS DE SUBMISSÃO DE RESUMO 

 
Os resumos devem ser enviados como anexos, de acordo com as seguintes 
orientações:  
 

1- Um arquivo para cada trabalho; 
2- Formato: Word 97/2003; 
3- Endereço de e-mail para envio do arquivo: simposiobiomed@bahiana.edu.br; 

http://www.bahiana.edu.br/
mailto:simposiobiomed@bahiana.edu.br


4- Título “Simpósio: Título do trabalho – Nome do Autor”; 
5- Margens da página superior e esquerda iguais a 3cm; inferior e direita iguais a 

2cm; 
6- Texto em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 

1,5 linha e espaçamento abaixo do parágrafo inclusive nos títulos, com exceção 
das notas de rodapé, que deverão estar escritas em fonte Times New Roman 
tamanho 10, e simples entre linhas, sem espaçamento acima ou abaixo do 
parágrafo; 

7- Título centralizado em caixa alta; 
8- Nome completo do(s) autor(es) abaixo do título e alinhado à direita, o 

sobrenome deverá ser escrito em caixa alta; 
9- Titulação do(s) autor(es) e filiação deverá ser feita abaixo dos nomes, 

destacando-se o autor apresentador e o orientado; 
10-  O e-mail de correspondência do trabalho deverá ser do orientador ou chefe do 

grupo de pesquisa;  
11- Serão aceitas até cinco palavras-chave e deverão ser separadas por ponto e 

vírgula; 
12- O texto do resumo deverá conter, no mínimo, 200 palavras e, no máximo, 350 

(não contando título, autores e referências), texto justificado e sem divisão de 
sessões; 

13-  A estruturação do resumo deve conter: introdução, objetivo, metodologia, 
resultados, discussão e considerações finais;  

14- Não deverá conter citação de referências no corpo do resumo. As referências 
devem ser citadas abaixo do resumo, de acordo com as normas do 
International Committee of Medical Journals Editors (Vancouver Group), 
disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.nlm.nih.gov . 

Exemplo: Brosco KC, Zorzetto NL, Costa AR.  Perfil audiológico de indivíduos 
portadores da síndrome de Goldenhar. Rev Bras Otorrinolaringol 2004; 70(5): 645-
649. 

 
 

SELEÇÃO: 

Os resumos serão avaliados pela comissão científica, que considerará como principais 

os seguintes critérios científicos: originalidade, contribuição científica, estrutura e rigor 

metodológico.  

Trabalhos submetidos em não concordância com as especificações do item “Instruções 

para submissão dos resumos”, previstas no presente edital, serão automaticamente 

reprovados, não havendo a possibilidade de revisão ou retificação do conteúdo ora 

submetido. 

 

RESULTADOS: 

A confirmação de aceite ou rejeição do resumo pela comissão científica será enviada 

para o autor principal por e-mail até o dia 14 de novembro de 2014. 

http://www.nlm.nih.gov/


APRESENTAÇÃO E PREMIAÇÃO 

Os resumos aceitos serão apresentados no dia 20/11/14, no período da tarde, em 

formato expositivo de pôster. Todos estarão concorrendo ao prêmio Prof. Geraldo 

Leite. A premiação será o pagamento de inscrição em evento acadêmico/científico, até 

o valor de R$ 400,00, em qualquer área do território nacional. 

 

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO 

Os certificados de participação e apresentação estarão disponíveis na Secretaria de Pós 

Graduação e Pesquisa da Unidade Acadêmica Cabula, após 20 dias da realização do 

evento ou encaminhados eletronicamente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Possíveis alterações nesse edital serão comunicadas através do site oficial da BAHIANA 

(www.bahiana.edu.br); 

As questões não previstas nesse edital serão resolvidas pela comissão organizadora do 

evento. 

 

Salvador, 31 de outubro de 2014. 

 

 

Prof. Dr. Diego Menezes 

Coordenador do IV Simpósio de Biomedicina  

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 

http://www.bahiana.edu.br/

