XIII ENCONTRO CIENTÍFICO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO HOSPITAL DE AMOR
Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP)
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu
REGRAS DO EVENTO
O Programa de Pós-graduação do Hospital de Amor (HA), novo nome do Hospital de Câncer de Barretos, torna
público o presente Edital e convida pesquisadores, colaboradores e alunos do Hospital de Amor a participar do
“XIII Encontro Científico da Pós-graduação do Hospital de Amor” a se realizar no dia 21 de outubro de 2022
conforme regulamento a seguir.
1. CRONOGRAMA
Período de submissão dos resumos
ELEGIBILIDADE: Ser aluno matriculado do Programa de Pós-graduação
Stricto Sensu do Hospital de Amor (Acadêmico) e (Profissional);
Submissão Obrigatória: Alunos vigentes do Programa de Pós-graduação
Stricto Sensu do Hospital de Amor (Acadêmico) e (Profissional);

15/07/2022 a 07/08/2022

Submissão Não Obrigatória: Alunos do Programa de Pós-graduação
Stricto Sensu do Hospital de Amor (Acadêmico) e (Profissional) que
titularam dentro de 1 ano;
Link de envio: https://redcap.link/Encontro_Cientifico_2022
Período de inscrição para público externo
OBS: Os alunos vigentes e professores do Programa de Pós-graduação
Stricto Sensu do HA (Acadêmico) e (Profissional) terão suas matrículas
realizadas pela própria organização do evento.

15/07/2022 a 07/08/2022

Link de envio:
Período de Avaliação dos resumos pela Comissão Científica

22/08/2022 a 18/09/2022
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2. DISPOSIÇÕES GERAIS

Divulgação dos resumos aprovados pela Comissão Científica nas categorias:
Oral e Pôster
OBS: A divulgação ocorrerá exclusivamente na página do Instituto de Ensino e
Pesquisa (IEP) do Hospital de Amor, na aba Eventos Científicos junto ao edital
publicado.
https://iep.hospitaldeamor.com.br/eventos_cientificos/strictosensu_2022/

21/09/2022

Prazo para o envio das apresentações orais e pôsteres
Forma de envio da apresentação oral: supervisor.pos@hospitaldeamor.com.br

Até 14/10/2022

Local de entrega dos pôsteres confeccionados:
Secretaria da Pós-graduação, Instituto de Ensino e Pesquisa, Hospital de Amor,
Barretos.
2.1 Não será cobrado valor de inscrição.
2.2 A participação no evento é OBRIGATÓRIA para todos os alunos matriculados vigentes no Programa
de Pós-graduação do Hospital de Amor Acadêmico e Profissional dentre as categorias: mestrado
acadêmico, mestrado profissional, doutorado e iniciação científica. O aluno que não puder
participar do evento, deverá justificar o motivo encaminhando um e-mail à secretaria da Pósgraduação (supervisor.pos@hospitaldeamor.com.br) para análise pela Coordenação do Programa.
2.3 Egressos destes programas, com até 1 ano da defesa, também poderão, de forma NÃO
OBRIGATÓRIA, submeter o resumo referente ao seu projeto de pesquisa. Esses alunos não
participarão do processo de premiações e apresentação oral, participando apenas com
apresentação na categoria pôster e concorrendo à premiação de melhores pôsteres (1º e 2º lugar)
na categoria “Egresso”.
2.4 A inscrição dos alunos matriculados (vigentes) e professores do Programa de Pós-graduação do
Hospital de Amor será feita pela secretaria da Pós-graduação.
2.5 O certificado de participação será disponibilizado mediante a comprovação das assinaturas obtidas
pelas listas de presenças que serão aplicadas na data do evento em dois momentos: manhã e
tarde.
2.6 O controle das listas de presenças será da secretaria do Programa de Pós-graduação e membros da
Comissão Organizadora do evento.
2.7 O evento acontecerá de forma presencial no Teatro Anna Hora Prata da Faculdade de Ciências da
Saúde Dr. Paulo Prata (FACIS) localizado na cidade de Barretos.
2.8 A programação do evento se encontra publicada na página do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) do
Hospital
de
Amor,
na
aba
Eventos
Científicos.
Link:
https://iep.hospitaldeamor.com.br/eventos_cientificos/strictosensu_2022/
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3. REGRAS PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS
3.1 A submissão de resumo deverá ser realizada pelo candidato que irá fazer a apresentação do
trabalho por meio de link disponibilizado no site, junto a este edital:
https://redcap.link/Encontro_Cientifico_2022
3.2 Poderão ser inscritos trabalhos inéditos ou previamente apresentados em qualquer evento
científico em 2022.
3.3 A modalidade (Pôster ou Apresentação Oral) do resumo enviado, será confirmada pela Comissão
Científica conforme critérios de avaliação feita por avaliadores das áreas. Os trabalhos enviados
por alunos Egressos (até 1 ano), serão considerados para apresentação somente na modalidade
Pôster.
3.4 Todos os trabalhos submetidos serão avaliados pela Comissão Científica e serão selecionados 4
trabalhos para a modalidade de Apresentação Oral das Categorias de Iniciação Científica,
Mestrado Acadêmico e Doutorado. Na Categoria de Mestrado Profissional serão selecionados 2
trabalhos. Os demais trabalhos que estiverem dentro das normas serão selecionados para a
modalidade de Pôster.
3.5 Serão aceitos somente trabalhos realizados por alunos regulares vigentes ao Programa de Pósgraduação do Hospital de Amor. Egressos que titularam até 1 ano podem enviar resumos apenas
para a sessão Pôster.
3.6 Os trabalhos devem se enquadrar obrigatoriamente em uma das seguintes categorias: Pósgraduação (Mestrado – Acadêmico), Pós-graduação (Mestrado – Profissional), Pós-Graduação
(Doutorado) e Iniciação Científica. Nas categorias Iniciação Científica, Mestrado Acadêmico,
Mestrado Profissional 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. (Desenvolvimento de produto inovador na área da saúde)
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:
a) Título;
b) Nomes do Autores;
c) Objetivo;
d) Material e Métodos;
e) Resultados (alcançados ou esperados);
f) Conclusão (quando for o caso).
OBS: O resumo não deve conter referências bibliográficas.
4. DA SESSÃO DOS PÔSTERES
4.1 Os resumos submetidos que não forem aprovados para a Sessão Oral, serão aprovados para a
Sessão Pôster, se estiverem dentro das normas.
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4.2 O autor do trabalho selecionado para a Sessão Pôster deve obrigatoriamente apresentar o pôster
de forma presencial. A sessão ocorrerá na parte da manhã do dia 21 de outubro de 2022,
conforme programação do evento publicada no site.
4.3 Há um modelo disponível publicado junto ao presente edital na página do Instituto de Ensino e
Pesquisa (IEP) do Hospital de Amor, na aba Eventos Científicos. Link:
https://iep.hospitaldeamor.com.br/eventos-cientificos/
4.4 Os pôsteres impressos devem ser entregues na secretaria da Pós-graduação até a data
mencionada no cronograma do presente edital. E devem ser enviados também em PDF para o
endereço eletrônico supervisor.pos@hospitaldeamor.com.br
4.5 Os pôsteres devem ser confeccionados contendo obrigatoriamente os itens:
a) Título;
b) Autores e suas respectivas afiliações (Instituição (ões) de vínculo);
c) O nome do autor de apresentação deverá estar sublinhado;
d) Contato do autor de apresentação (e-mail);
e) Introdução;
f) Objetivos;
g) Métodos;
h) Resultados (alcançados ou esperados);
i) Conclusão (caso se aplique);
j) Discussão (caso se aplique);
k) Apoio financeiro (se houver): Agência(s) de fomento com o(s) número(s) do(s) processo(s); nomes
e/ou logomarcas de apoiadores;
l) Referências bibliográficas (opcional);
5. DA SESSÃO DE APRESENTAÇÃO ORAL
5.1 Os trabalhos selecionados para a Sessão Oral serão apresentados no dia e horário conforme
programação do evento publicada no site.
5.2 O autor do trabalho selecionado para a Sessão Oral deve obrigatoriamente apresentar de forma
presencial. A sessão ocorrerá na parte da manhã e tarde do dia 21 de outubro de 2022, conforme
programação do evento publicada no site.
5.3 As apresentações devem ser encaminhas eletronicamente até a data mencionada no cronograma
do presente edital. O e-mail de envio das apresentações: supervisor.pos@hospitaldeamor.com.br
5.4 Há um modelo disponível, como sugestão, publicado junto ao presente edital na página do
Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) do Hospital de Amor, na aba Eventos Científicos. Link:
https://iep.hospitaldeamor.com.br/eventos-cientificos/
5.5 A apresentações devem seguir os mesmos itens utilizados na submissão do resumo, conforme a
seguir:
a) Título;
b) Nomes do Autores;
c) Introdução;
d) Objetivo;
e) Métodos;
f) Resultados (alcançados ou esperados);

4

g) Conclusão (caso se aplique);
h) Discussão (caso se aplique);
5.6 O autor de apresentação terá 10 (dez) minutos para a apresentação oral e mais 10 (dez) minutos
para discussão dos membros da Banca, rigorosamente respeitados.
6. PREMIAÇÃO
6.1 Regras de participação.
a) É vedado o acúmulo de premiações pelo período vigente de 2 anos. O aluno premiado na
Modalidade Oral ou Modalidade Pôster do XII Encontro Científico da Pós-graduação do
Hospital de Amor realizado em 2021, NÃO concorrerá às premiações do evento atual.
b) Os egressos do Programa de Pós-graduação Acadêmico e Profissional que titularam dentro de 1
ano podem submeter resumos somente para a modalidade Pôster; serão fornecidos certificados
para primeira e segunda colocação do melhor trabalho na modalidade “Egresso” e concorrerão à
premiação de melhores pôsteres (1º e 2º lugar) na categoria “Egresso”.
6.2 Sessão de Pôster:
a) Para as categorias de Iniciação Científica, Mestrado Acadêmico, Mestrado Profissional e
Doutorado serão fornecidos certificados para primeira e segunda colocação do melhor
trabalho na modalidade Pôster.
6.3 Sessão Oral:
a) Para as categorias de Iniciação Científica, Mestrado Acadêmico, Mestrado Profissional e
Doutorado serão fornecidos certificados para primeira e segunda colocação do melhor
trabalho na modalidade Oral.
Esclarecimentos e informações adicionais acerca deste Edital poderão ser obtidos pelo endereço
eletrônico supervisor.pos@hospitaldeamor.com.br
Barretos, 15 de julho de 2022.

____________________________________
Prof. Dr. Ricardo dos Reis
Pró-reitor do Programa de Pós-graduação
Instituto de Ensino e Pesquisa – IEP
Hospital de Amor

____________________________________
Profa. Dra. Márcia Marques Silveira
Vice Coordenadora do Programa de Pós-graduação
Stricto Sensu Acadêmico
Instituto de Ensino e Pesquisa – IEP
Hospital de Amor

____________________________________________
Prof. Dr. Carlos Eduardo Paiva
Coordenador do Programa de Pós-graduação Stricto
Sensu Acadêmico
Instituto de Ensino e Pesquisa – IEP
Hospital de Amor

____________________________________
Prof. Dr. Wesley Justino Magnabosco
Coordenador do Programa de Pós-graduação Stricto
Sensu Profissional
Instituto de Ensino e Pesquisa – IEP
Hospital de Amor
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