REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO DE TEMAS LIVRES

1.

INFORMAÇÕES INICIAIS

Somente estudantes ou profissionais já inscritos no 4º Congresso Mineiro de Farmácia (4º
CMF), poderão realizar o cadastro de trabalhos científicos para exposição de temas livres
durante o evento.
O ícone para cadastramento dos trabalhos está disponível na ÁREA DO CONGRESSISTA, e
só será liberado após a confirmação do pagamento do boleto pela instituição financeira e a
finalização de procedimentos internos.
Todos os critérios e passos relacionados à inscrição no 4º CMF estão descritos no
Regulamento
de
Inscrição
de
Congressistas,
disponível
no
site:
www.crfmg.org.br/congressomineiro.
Na hipótese de inscrição, seleção do trabalho e não apresentação, por qualquer motivo,
não será devolvido o valor de inscrição quitado.

2.

CRITÉRIOS PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS

Pelo menos um dos autores do trabalho deve estar inscrito no 4º CMF. O autor que
cadastrou o trabalho será a pessoa de referência, como responsável pela apresentação no
evento.
A Comissão de Tema Livre não fará nenhuma correção no conteúdo do resumo, nem da
gramática ou da ortografia. Essas são de responsabilidade do (s) autor(es).
As inscrições dos trabalhos para análise deverão ser feitas exclusivamente ÁREA DO
CONGESSISTA a partir do dia 28/09/2018 e ficarão disponíveis até a data limite para o envio
dia 31/10/2018 (às 23h59min, horário de Brasília).
A Área deve ser escolhida de acordo com as opções que mais se adequem ao tema do
trabalho.
Trabalhos redigidos em desacordo com as normas serão automaticamente desclassificados.
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A Comissão de Tema Livre terá até o dia 21/11/2018 para avaliar os trabalhos, data a partir
da qual ficarão disponíveis à Comissão Organizadora.
Os trabalhos com média igual ou superior a 6 (seis) estarão automaticamente selecionados
e receberão os certificados eletrônicos após a realização do Congresso.
A nota final do Tema Livre estará disponível na ÁREA DO CONGRESSISTA, no site do
Congresso, e todos os trabalhos “APROVADOS” serão informados nesta área.
Em caráter informativo, a Comissão Organizadora divulgará a lista dos selecionados nos
canais de comunicação do CRF/MG.

3.

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A INCLUSÃO DO TEMA LIVRE
 Somente serão aceitos os cadastros de resumos dos trabalhos científicos originais
no idioma português (Brasil);
 Não serão aceitos trabalhos unicamente de revisão literária;
 Na área do congressista o autor 01 do trabalho deve clicar no ícone “INCLUIR TEMA
LIVRE”, em sua área de acesso;
 O formulário para inserção do resumo do trabalho está padronizado, podendo ser
acessado somente após a realização do processo de inscrição e pagamento do
boleto;
 Cada trabalho deverá ter somente um apresentador cadastrado. Obrigatoriamente,
o AUTOR 01, inserido no formulário, independente da ordem nos nomes do
trabalho original, será o responsável por esta apresentação;
 Na possibilidade de se ter mais de um autor, estes não serão colocados como
apresentadores, mas devem ter os nomes inseridos como autores nos espaços
reservados;
 Obrigatoriamente, o resumo deverá respeitar os limites estabelecidos pelo sistema
de submissão online e deverá conter: Área; Título; Introdução; Objetivos;
Metodologia; Resultados; Conclusão e Palavras‐chave.
 O resumo não poderá conter referências, gráficos, tabelas ou imagens;
 O autor pode inserir agradecimentos e apoio no campo conclusão;
 O autor pode distribuir livremente o conteúdo em cada campo do formulário.
Contudo, a soma de todo o conteúdo do resumo deve ser de no máximo 3000 (três
mil) caracteres;
 O nome das instituições será cadastrado observando a instituição principal,
omitindo as referências sobre departamento, divisão, setor ou equivalente.
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4.

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO
 Deve‐se utilizar um formulário para cada resumo de trabalho apresentado;
 Não deixe a página inativa por mais de 10 (dez) minutos para que a sua sessão não
expire;
 Copie seu trabalho em um editor de texto simples (Bloco de Notas, por exemplo)
antes de colar no formulário, para evitar que caracteres especiais como: (?),
apareçam no seu trabalho;
 Utilize editores de textos que possuam recursos de correção ortográfica e
gramatical;
 Uma vez cadastrado o trabalho, não será mais possível alterá‐lo;
 Trabalhos cadastrados erroneamente deverão ser removidos e cadastrados
novamente até a data limite;
 O congressista deve utilizar como referência o Anexo I (Formulário de Temas
Livres) e o Anexo II (Áreas) que se encontram ao final deste documento.

5.

ACEITE E AVALIAÇÃO DO RESUMO DO TEMA LIVRE
 A Comissão de Tema Livre avaliará todos os trabalhos considerando os seguintes
critérios:
1. originalidade;
2. relevância científica;
3. interpretação dos dados;
4. coerência;
5. contribuição para inovação e melhoria da prática do trabalho do profissional
farmacêutico;
6. clareza;
7. aspecto formal;
8. adequação a área/subárea escolhida.
 Serão atribuídas notas de 0 a 10 a cada item e realizada a média entre eles. Em
caso de empate, o critério de desempate será por ordem de critério avaliado (itens
de “a” a “h”);
 A decisão pela aprovação é de responsabilidade da Comissão de Tema Livre;
 Qualquer situação não prevista no edital será decidida pela Coordenação da
Comissão de Tema Livre e pela Coordenação da Comissão Organizadora do
Congresso.
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6.

PUBLICAÇÃO
 Os resumos dos trabalhos selecionados serão compilados, diagramados e
disponibilizados para download no site do CRF/MG, após o fim do Congresso, no
seguinte endereço: (http://www.crfmg.org.br/site/Informacoes/Publicacoes‐e‐
Documentos > Anais dos Congressos).
 Ao submeterem os seus trabalhos, os autores estão cientes desta publicação, não
havendo necessidade, por parte da organização do 4º CMF, da solicitação de
nenhuma autorização adicional.

7.

APRESENTAÇÃO DO TEMA LIVRE

As apresentações dos trabalhos de Temas Livres, durante o 4º CMF, serão no dia
2/12/2018, no horário de 8h30 às 12h, no local destinado aos Temas Livres.
Será envido para os APROVADOS as INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO DE PÔSTER DOS
TEMAS LIVRES. Não será permitida a exposição de trabalhos fora do padrão.
O autor do trabalho deve, impreterivelmente às 8h, do dia 2/12/18 (domingo), apresentar‐
se no local determinado e identificar‐se ao funcionário responsável pela organização dos
pôsteres.

8.

CERTIFICADO

Será fornecido apenas 1 (um) certificado para o autor que inscreveu o trabalho, contendo o
título do Tema Livre, o (s) nome(s) do (s) autor (es) e do (s) orientador (es), conforme
cadastrado do formulário do resumo;
Em até 30 (trinta) dias após o fim do Congresso, o certificado será disponibilizados
eletronicamente na área do congressista do autor 1, responsável pela apresentação do
trabalho.
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ANEXO I ‐ FORMULÁRIO DE TEMAS LIVRE
Campo

Item
Obrigatório

Descrição

Limitadores

Área

Especialidade da farmácia que
mais se encaixa com o tema
do trabalho

Anexo II

Sim

Título

Nome do projeto/trabalho

200 caracteres

Sim

Nomes dos todos os autores
do trabalho

(Máximo de 10 autores)
500 Caracteres para cada

Sim

Instituição

Nome da instituição e/ou
órgão de pesquisa onde o
trabalho foi desenvolvido

Escolher na lista cadastrada
(Caso a instituição não esteja
cadastrada, enviar email para:
congresso@crfmg.org.br

Sim

Orientador

Nome(s) do(s) orientador(es)
da pesquisa

(Máximo de 5 orientadores)
500 caracteres para cada

Não

Introdução
Objetivo
Metodologia
Resultados
Conclusão
Palavras‐chave

3000 (três mil) caracteres

Sim

Autores

Resumo
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A
ANEXO II – ÁREAS
11.
22.
33.
44.
55.
66.
77.
88.
99.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Alimento
os e Nutrição Clínica
Análises Clínicas
C
Atenção Farmacêutica / Farmáciaa Clínica
Cosmetologia / Saúde
e estética
Educação
o/Ensino
Farmácia Comunitária
a / Serviços FFarmacêuticos
Farmácia Hospitalar
Farmácia Magistral
Fitoterap
pia
Genética
Gestão
Homeopaatia
Indústria
Oncologiaa
Práticas Integrativas e Complemeentares
Resíduos e Meio Amb
biente
Saúde Co
oletiva
Outros

nte,
Attenciosamen
o Científica ddo 4º Congre
esso Mineiro de Farmáciaa
Comissão

Farrm. Alisson Brandão
B
Vice Preside
ente
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Farmª. Danúbia Salviano
Asseessora Técniica

Farm. G
Gabriel Barbo
osa
Assessoor da Diretorria

