
 

 

Data: 08 a 09 de novembro 

Local: Faculdade de Medicina - UFG 

RECOMENDAÇÔES GERAIS 

1) Poderão inscrever para apresentação dos trabalhos apenas os estudantes do Programa de Pós-graduação 
em Ensino da Saúde. Para a participação nas outras atividades do Simpósio podem se inscrever qualquer 
pessoa interessada.  A inscrição deverá ser realizada no site do PPES – ensinosaude.medicina.ufg 

2) Os trabalhos a serem inscritos devem estar relacionados com a dissertação do estudante do MEPES. 

3) Os autores serão o estudante, o orientador e se for o caso o coorientador. 

4) Deverão se inscrever para a presentar os seus trabalhos os estudantes das turmas de 2016 e 2018. Ou o 
estudante da turma de 2015 que está em fase de conclusão do trabalho. 

5) No ato da inscrição o estudante deverá informar a sua turma e se está apresentando o projeto ou se é a 
dissertação na fase de qualificação ou defesa. 

6) Título deverá ser escrito em letras MAIÚSCULAS, em negrito, com no máximo 130 caracteres. 

8) O resumo simples deverá ter no máximo 300 palavras. Deverá ser enviado no ato da inscrição em 
Formato PDF.Recomenda-se que tenham as seguintes partes: 

a) Introdução (não é obrigatória) 
b) Objetivo 
c) Metodologia: deve conter as informações essenciais para compreensão das etapas da pesquisa 
d) Resultados: Para os projetos, deve ter resultados esperados. Para os trabalhos que já realizaram a 
coleta de dados e análise, registrar os principais resultados. 
e) Conclusão: Menos para projetos 
f) Fatores limitantes 
g) Impacto esperado: incluir informações sobre o produto.  

 

9) O resumo deve ter a aprovação do orientador e/ou orientador. Deve constarno rodapé da primeira página 
do resumo os dizeres: “Resumo revisado pelo Orientador ou co-orientador e registrar o nome do mesmo. 

10) No dia da apresentação o estudante deverá trazer o pôster impresso . Opôster deverá ter as dimensões de 
90 centímetros de largura e de 1,20 metro de altura, com bastão superior e inferior. Deverá conter as logos 
da UFG e a do MEPES, cada uma de um lado do título.  


