O Programa de Pós-graduação do Hospital de Amor, novo nome do Hospital de
Câncer de Barretos, torna público o presente Edital e convida colaboradores,
pesquisadores e alunos da Fundação PIO XII a participar do “XII Encontro
Científico da Pós-graduação da Fundação Pio XII” a se realizar nos dias 10
e 11 de dezembro de 2021 conforme regulamento a seguir.

1. CRONOGRAMA
Período de submissão dos abstracts
www.redcap.link/EC_2021

06/09/2021 a 08/10/2021
(5 semanas)

Período de inscrição no evento
www.sympla.com.br/produtor/harena

20/09/2021 a 22/10/2021
(4 semanas)

Período de Avaliação dos abstracts pela
Comissão Científica

01/10/2021 a 05/11/2021
(4 semanas)

Divulgação dos abstracts aprovados pela
Comissão Científica nas categorias: oral e
pôster

08/11/2021

Prazo de envio dos pôsteres aprovados

08/11/2021 a 22/11/2021
(2 semanas)

2. DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 A participação no evento é obrigatória para todos os alunos matriculados no Programa de
Pósgraduação do Hospital de Amor dentre as categorias: mestrado acadêmico, mestrado
profissional, doutorado e iniciação científica. Os egressos destes programas, até 1 ano da
defesa, também poderão, de forma não obrigatória, submeter os seus abstracts referentes ao
seu projeto.
2.2 Não será cobrado valor de inscrição.
2.3 A inscrição dos alunos matriculados no Programa de Pós-graduação do Hospital de Amor será
feita pela secretaria da Pós-graduação
2.4 O certificado de participação será disponibilizado mediante a comprovação mínima de 75% de
permanência nos dois dias do evento. O controle via a plataforma Zoom pela secretaria da
Pósgraduação.
2.5 A programação prévia do evento se encontra junto ao presente edital e a versão final será
divulgada no site e também encaminhada para os e-mails de todos os participantes entre os
dias 19/10 e 29/10/2021divulgada no site e também encaminhada para os e-mails de todos
os participantes entre os dias 19/10 e 29/10/2021.

3. REGRAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO
3.1 Para submissão de trabalhos o candidato deverá acessar o link disponibilizado no site www.
sympla.com.br/produtor/harena através do qual será direcionado para a plataforma de
submissão.
3.2 Poderão ser inscritos trabalhos inéditos ou previamente apresentados em qualquer evento
científico em 2021.

4.2 Todos os participantes receberão via e-mail e no chat da Plataforma Zoom o link para acessarem
os pôsteres.
4.3 Durante o período previamente estabelecido na programação para a Sessão de Pôsteres
os membros da Comissão Avaliadora transmitirão suas telas com os pôsteres exibidos e
direcionarão questionamentos aos autores, casos estejam presentes.
4.4 Os avaliadores farão o papel de mediadores das salas, direcionando questionamentos aos
autores dos pôsteres para auxiliar na avaliação dos mesmos.

3.3 A modalidade (Pôster ou Apresentação Oral) na qual o projeto inscrito participará será
definida pela Comissão Científica.

4.5 A presença do autor durante a Sessão de Pôster não é obrigatória.

3.4 Todos os trabalhos submetidos serão avaliados pela Comissão Científica e em cada uma das
categorias (abaixo) serão selecionados 4 trabalhos para a modalidade de Apresentação
Oral. Os demais trabalhos serão selecionados para a modalidade de Pôster.

5. APRESENTAÇÃO ORAL

3.5 Serão aceitos somente trabalhos realizados pelos colaboradores ou alunos vinculados ao
Programa de Pós-graduação da Fundação Pio XII;
3.6 Os trabalhos devem se enquadrar obrigatoriamente em uma das seguintes categorias: PósGraduação (Mestrado – Acadêmico), Pós-graduação (Mestrado – Profissional), Pós-Graduação
(Doutorado), Iniciação Científica. Nas categorias Iniciação Científica, Mestrado Acadêmico e
Doutorado o aluno deverá selecionar as Áreas Básica/ Translacional ou Clínica.
a. Pós-Graduação (Mestrado Acadêmico): trabalhos originários de Mestrado
Acadêmico. (Área Básica/Translacional ou Clínica)
b. Pós-Graduação (Mestrado Profissional): trabalhos originários de Mestrado
Profissional.
c. Pós-Graduação (Doutorado): trabalhos originários de Doutorado. (Área Básica/
Translacional ou Clínica)
d. Iniciação Científica: trabalhos originários do Programa de Iniciação Científica HCB
(Área Básica/Translacional ou Clínica)
3.7 O resumo deverá conter no máximo 300 palavras e obrigatoriamente: Título, Nomes do
Autores, Objetivo, Material e Métodos, Resultados (alcançados ou esperados) e Conclusão. O
resumo não deve conter referências bibliográficas.

4. EXPOSIÇÃO DOS PÔSTERES
4.1 Os alunos cujos os trabalhos sejam selecionados para a Modalidade de Pôster deverão fazer
upload, até o dia 22/11/2021 às 17:00h, do arquivo em PDF no link que receberão via
e-mail. O link também estará disponível no site junto ao edital.

5.1 Os trabalhos selecionados para Apresentação Oral serão apresentados no dia do evento em
horário a ser definido conforme a programação do evento.
5.2 Os Apresentadores e Professores das Comissões Científicas estarão presentes no Auditório
do Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular, Hospital de Amor em Barretos. Os demais
participantes acompanharão o evento via Plataforma Zoom.
5.3 Os candidatos terão 15 minutos para a apresentação oral e mais 5 minutos para discussão.
5.4 Os tempos de apresentação e discussão serão rigorosamente respeitados.

6. PREMIAÇÃO
6.1 Apresentação Oral: Serão concedidos oito prêmios, sendo dois para cada uma das categorias.
Prêmio a ser definido pela Comissão Científica e Organizadora do evento.
6.2 Apresentação de Pôster: Não haverá premiação em dinheiro. Um certificado será fornecido
para o primeiro e segundo colocado, nas mesmas categorias da apresentação oral.
6.3 Os prêmios serão fornecidos aos apresentadores dos trabalhos. A comissão organizadora
entende que os apresentadores representarão os demais co-autores do trabalho.
6.4 Fica sob responsabilidade dos vencedores titulares procurarem a secretaria da Pós-graduação
para fornecerem os dados pessoais e cópias de documentos necessários para obtenção da
premiação.

Esclarecimentos e informações adicionais acerca deste Edital poderão ser obtidos pelo endereço eletrônico supervisor.pos@hospitaldeamor.com.br

