
XXI Jornada Acadêmica de Ginecologia, Obstetrícia e Cirurgia Geral 

Rede Mater Dei de Saúde 2017

REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS ORIGINAIS (Temas Livres)

1. A submissão do trabalho está condicionada à inscrição de, pelo menos, um autor como ouvinte da 

XXI JAGOCIR MD 2017; 

2. Os interessados deverão enviar os resumos exclusivamente para o e mail: 

temaslivres.jagocir2017@gmail.com

3. Os resumos enviados deverão ser de trabalhos originais, não publicados em revistas ou periódicos. 

Não serão aceitas revisões de literatura, trabalhos com resumos incompletos e/ou resultados parciais; 

4. Cada trabalho poderá ter 1 autor e até 6 (seis) coautores, sendo estes desobrigados de inscrição na 

Jornada; 

5. A data limite para submissão de trabalhos é 10/07/2017; 

6. O resumo deve conter ate 3000 caracteres (com espaço), fonte Arial ou Times New Roman, espaço 

1,5, deverá ser gravado em PDF sem gráficos, tabelas ou ilustrações;

7. O cabeçalho do arquivo deverá conter: o nome do autor e coautores, local onde o estudo foi realizado;

8. O resumo deverá conter: título, introdução/relevância, objetivo, metodologia, resultados e conclusão; 

9. Todas as abreviações devem ser especificadas no corpo do texto, quando utilizadas pela primeira vez; 

10. Os trabalhos serão classificados em uma das seguintes áreas: 

a. Assistência obstétrica de risco habitual e perinatologia 

b. Videoendoscopia e Cirurgia ginecológica 

c. Endocrinologia ginecológica 

d. Ginecologia infanto-puberal 

e. Gravidez de alto risco 

f. Oncologia ginecológica 

g. Patologia do trato genital inferior e colposcopia 

h. Planejamento familiar 

i. Reprodução Humana 

j. Uroginecologia 

k. Cirurgia de urgência

l. Cirurgia ambulatorial

m. Cirurgia videolaparoscópica e cirurgia robótica

n. Cirurgia do Aparelho digestivo



11. A Comissão Julgadora nomeada pela Comissão Organizadora da Jornada selecionará os trabalhos 

aceitos de cada categoria;

12. O autor principal será comunicado, por meio de e-mail enviado, até 11/08/17, sobre a seleção ou não

de trabalho (s) de sua autoria e a forma de apresentação; 

13. Seis trabalhos serão selecionados para apresentação oral, em data show, em 3 minutos no dia da XXI

JAGOCIR MD 2017, 2 de setembro de 2017 (o horário da apresentação será divulgado junto com a 

programação final do evento no ate dia 23/08/2017);

14. Para os trabalhos selecionados para apresentação como pôster o autor deverá providenciar sua 

confecção, no formato máximo de 90 x 150 cm, montado com bastões e cordinha; 

15. Os pôsteres serão afixados nos painéis disponibilizados no hall de entrada do Auditório Norma 

Salvador – Hospital Mater Dei Unidade Contorno, das 8h às 14h do dia 2 de setembro de 2017; 

16. Os certificados serão enviados por e mail até 10 dias após o evento.

17. As decisões da Comissão organizadora são soberanas e irrecorríveis; 

18. A inscrição do trabalho implica na concordância do(s) autor(es) com as normas estabelecidas pela 

comissão organizadora para julgamento do mesmo, bem como na autorização para sua reprodução por 

via impressa ou eletrônica em publicações de responsabilidade das entidades promotoras ou apoiadoras 

do XXI JAGOCIR MD 2017.


