
EDITAL SELEÇÃO XXI JAGOCIR MD 2017

A XXI Jornada Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia e Cirurgia da Rede Mater Dei de

Saúde (JAGOCIR MD) acontecerá no dia 2 de setembro de 2017, sábado, das 8h às 14h no Auditório

Norma Salvador, no Hospital Mater Dei Unidade Contorno, Avenida do Contorno, 9000.

A seleção para palestrantes da XXI JAGOCIR 2017 ocorrerá nos próximos meses e constará de

16 vagas para apresentação oral de temas teóricos, 6 vagas para de apresentação oral de trabalhos

originais (temas livres). 

O quadro abaixo define o cronograma do evento

Etapa Datas
Inscrição para seleção de palestrantes 19/06/17 a 10/07/17
Inscrição de Trabalhos Originais (Temas Livres) 25/06/17 a 10/07/17
Resultado  1  (lista  de  acadêmicos  palestrantes

selecionados)
04/08/17

Resultado 2 (lista de apresentação oral e pôsteres

Temas livres). **
11/08/17

Data limite de envio de apresentações 30/08/17
Inscrição de acadêmicos palestrantes 05/08/17 a 14/08/17
2ª  chamada  (lista  de  selecionados  para

apresentação)
15/08/17 a 21/08/17

Pré-inscrição de ouvintes (via link) 16/08/17 a 27/08/17
Publicação do programa final com temas e nomes

dos apresentadores.
23/08/17

Finalização  de  inscrição  e  pagamento  de  taxa

(presencial).
28/08/17, 29/08/17 ou 1/09/17

XXI JAGOCIR MD 02/09/17
**Edital em anexo

Da inscrição para seleção de acadêmicos palestrantes:

Os  candidatos  devem  ser  alunos  de  graduação  de  Medicina  regularmente  inscritos  e

desempenhando suas atividades acadêmicas. 

Os candidatos podem estar cursando qualquer período ou ano da graduação. Cada candidato

deve ser orientado por um professor ou médico especialista.  O acadêmico pode fazer apenas uma

inscrição com um tema. 

O período de inscrição para a seleção iniciará no dia 19 de junho de 2017 as 8h e terminará no

dia 10 de julho de 2017, as 17h.

Os candidatos deverão entregar um texto resumo da apresentação proposta em três cópias

impressas  em  frente  e  verso,  uma  cópia  em  registro  eletrônico  (CD  ou  pendrive),  uma  carta  de

apresentação do seu professor/orientador e preencher a ficha de inscrição no local.



 

Especificações do texto resumo da aula:

a. Identificação no cabeçalho com nome do candidato, e-mail, telefone de contato, ano da graduação

e faculdade, nome do orientador, e mail e telefone de contato, tema da apresentação.
b. Composto de título, introdução, desenvolvimento, conclusão e bibliografia (até seis citações de

referências bibliográficas).
c. Fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5.
d. Até 3500 caracteres (com espaços).
e. Não deverá conter tabelas, gráficos ou figuras.

Os resumos submetidos deverão estar contidos em um dos temas abaixo:

a. Assistência ao trabalho de parto e parto (novos paradigmas da obstetrícia);
b. Pré-natal;
c. Cirurgia ginecológica;
d. Doenças do trato genital inferior (patologias do colo e da vulva);
e. Disfunções do assoalho pélvico feminino;
f. Cirurgia no ciclo gravídico puerperal.

As inscrições serão realizadas apenas presencialmente no endereço: Rua Bernardo Guimarães

2.717, sala 803 - Santo Agostinho, no horário das 8 às 12h e 14 às 19h.

Da Seleção de acadêmicos palestrantes:

Os  candidatos  serão  selecionados  por  uma  banca  julgadora  composta  por  cinco  médicos

especialistas, dois residentes do 2o e 3o ano e três acadêmicos do 6o ano.

Serão analisados na seleção apenas o conteúdo do texto resumo entregue no ato da inscrição.

Os  critérios  considerados  serão:  originalidade  do  tema,  relevância  do  assunto,  congruência  das

informações contidas no texto/resumo.

Em  caso  de  empate,  serão  considerados  os  seguintes  critérios,  na  respectiva  ordem:

período/ano  em  curso  na  faculdade  (preferência  pelo  candidato  de  período/ano  superior)  e  idade

(preferência pelo candidato mais velho).

A lista de candidatos selecionados para apresentação será divulgada no dia 04 de agosto de

2017 no site da Rede Mater Dei de Saúde.

Poderá haver 2ª chamada entre os dias 15 e 20 de agosto de 2017, caso aconteça alguma

desistência dos selecionados na 1ª chamada.

O candidato selecionado que não cumprir as definições deste edital, assim como seu orientador

ficaram impedidos de se inscrever em outras edições da JAGOCIR MD.

Da apresentação 

Todos os selecionados deverão fazer inscrição no evento entre os dias 05 de agosto e 14 de

agosto de 2017, por meio do site:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBK7HgscaOEw_q4pjCnkLMd5mOWb4APRuxznCB1fMihd

4WaA/closedform

Os selecionados que não realizarem a inscrição serão desclassificados e substituídos por outro

palestrante. 

Os acadêmicos selecionados deverão enviar a sua apresentação (em power point ou Prezi) por

e-mail até dia 30 de agosto de 2017 para o endereço eletrônico: 

 apresentacoes.jagocir2017@gmail.com

Será enviado uma confirmação de recebimento para o e-mail cadastrado

As apresentações orais  serão realizadas  no dia  02 de setembro de 2017,  conforme horário

publicado dia 23 de agosto de 2017, no site da Rede Mater Dei de Saúde.

As apresentações deverão ser realizadas em 10 minutos em data show. Após 10 minutos de

exposição, a apresentação será interrompida automaticamente.

A  confecção  da  apresentação  será  de  inteira  responsabilidade  do  candidato.  Para  a

apresentação,  será  disponibilizado  recurso  multimídia  com  computador  e  “Datashow”  e  cabo  de

conexão tipo VGA. 

O não cumprimento destas normas implicará em cancelamento da apresentação. 

As apresentações serão avaliadas por uma comissão de professores e médicos especialistas

que estarão presentes e realizarão a discussão e arguição oral no final das apresentações.

Não poderá  participar  desta  comissão médicos  orientadores  dos  acadêmicos  que realizarão

apresentação.

Os acadêmicos terão os seguintes critérios avaliados:

a. Apresentação pessoal;
b. Respeito ao tempo;
c. Entonação da voz e expressividade na fala;
d. Postura durante a apresentação;
e. Confiabilidade qualidade técnico-científica das informações;
f. Criatividade da apresentação;
g. Desempenho na arguição oral.

A divulgação dos resultados será no final do evento.

Todos os apresentadores e orientadores receberão certificados de participação e os 3 primeiros

lugares receberão certificados da premiação.

Da inscrição de ouvintes:

Será realizada uma pré-inscrição online dos ouvintes, de 16 de agosto a 27 de agosto de 2017,

através do preenchimento do formulário no link:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftmxERA13zTUDIFWTJonlcFqJ3sjCGQk5_P_oqexvD8Hz-

sQ/viewform?usp=sf_link. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftmxERA13zTUDIFWTJonlcFqJ3sjCGQk5_P_oqexvD8Hz-sQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftmxERA13zTUDIFWTJonlcFqJ3sjCGQk5_P_oqexvD8Hz-sQ/viewform?usp=sf_link
mailto:apresentacoes.jagocir2017@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBK7HgscaOEw_q4pjCnkLMd5mOWb4APRuxznCB1fMihd4WaA/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBK7HgscaOEw_q4pjCnkLMd5mOWb4APRuxznCB1fMihd4WaA/closedform


A  inscrição somente  será  finalizada  e  efetivada  através  do  comparecimento  dos  interessados  no

Hospital Mater Dei Unidade Santo Agostinho na Rua Mato Grosso, 1100, andar 1s, em um dos dias

abaixo:

. 28 de agosto de 12 as 14h ou 

. 29 de agosto de 18 as 21h ou

. 1o de setembro de 16 as 19h. 

Para finalização da inscrição e entrega do material para acesso ao evento será cobrado uma taxa de

R$20,00.

Só poderão ter acesso a Jornada, no dia 2 de setembro, os inscritos com a finalização efetivada

e pagamento da taxa.

Para quaisquer  dúvidas  e  esclarecimentos,  segue  o  contato  da comissão  organizadora  do  evento:

faleconosco.jagocir2017@gmail.com

Belo Horizonte, 5 de junho de 2017.

A Comissão organizadora XXI JAGOCIR MD 2017

mailto:faleconosco.jagocir2017@gmail.com

