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II SIMPÓSIO DE GENÉTICA MÉDICA DO MARANHÃO 
PRÉ-SIMPÓSIO: III FÓRUM DE DOENÇAS RARAS DO MARANHÃO 

NORMAS 
 
 

1. Há duas modalidades de envio de trabalho: Resumo de Trabalho Científico e 
Relato de caso (com ou sem diagnóstico). 
 

2. O resumo deve possuir obrigatoriamente título, autor(es), instituições, texto e 
palavras-chave. 
 

3. Os Resumos de Trabalhos Científicos terão as seguintes áreas temáticas: 
a. Citogenética; 
b. Mutagênese e Farmacogenômica; 
c. Diagnóstico Pré-Natal e Medicina Reprodutiva; 
d. Educação em Genética; 
e. Erros Inatos do Metabolismo (EIM); 
f. Genética Molecular; 
g. Neurogenética; 
h. Oncogenética. 

 
4. A formatação deve obedecer às regras explicitadas nos modelos disponíveis 

em https://www.lagemufma.com/ii-sbm-ma-inscricao.  
 

5. O resumo do trabalho deverá ser enviado ou anexado somente via 
eletrônica através do site https://www.lagemufma.com/ii-sbm-ma-inscricao 
(opção: Submeter TRABALHO CIENTÍFICO E CASO CLÍNICO) e no formato 
DOC/DOCX. Não receberemos arquivo no formato PDF. 

 
6. O autor apresentador do trabalho deverá inscrever-se no Simpósio. A 

submissão do trabalho só será considerada após a efetivação do pagamento.  
 

7. Um autor pode inscrever até três trabalhos e dois casos clínicos, podendo 
ser coautor de outros resumos.  

 
8. Os resumos inscritos serão analisados pela Comissão Científica do Simpósio 

e o resultado será enviado ao e-mail do autor.  
 

9. A análise abrangerá os seguintes aspectos: objetivos relevantes claramente 
definidos; metodologia adequada; resultados apresentados com clareza; 
conclusões.  

 
10. A qualidade do texto (gramática, ortografia e digitação) é de 

responsabilidade do autor e será considerada como critério de avaliação 
pela Comissão Científica.  

 

https://www.lagemufma.com/ii-sbm-ma-inscricao
https://www.lagemufma.com/ii-sbm-ma-inscricao
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11. Não serão aceitas descrições de projetos, intenção de trabalho, revisões 
bibliográficas. 
 

12. Para as apresentações orais serão escolhidos 3 trabalhos científicos e 3 
relatos de caso. 
 

a. Cada apresentador terá 8 minutos de apresentação oral e 2 minutos 
para responder as perguntas. 

b. Sobre o apresentador: Apenas um do(s) autor(es) poderá apresentar. 
O apresentador deve chegar no local com 30 (trinta) minutos de 
antecedência e entregar o dispositivo de armazenamento a comissão 
do evento. Colisões de horário de apresentação advindas da mudança 
de apresentador não poderão ser solucionadas. 

c. Formato e entrega do arquivo: O arquivo com os slides da 
apresentação deverá ser entregue em formato PowerPoint (pptx). A 
apresentação deve conter a logo do evento e os elementos 
contemplados no resumo, conforme os critérios estabelecidos para o 
tipo de trabalho. O apresentador deve entregar o dispositivo com o 
arquivo da apresentação 30 (trinta) minutos antes da sessão. Para 
evitar possíveis problemas com o arquivo do trabalho, salvar em mais 
de um local (CD, pen drive, cartão de memória e etc). 

i. O evento não se responsabiliza por arquivos que estejam 
corrompidos. Dessa forma, lembre-se de testar seu arquivo 
antes de trazê-lo no dia da apresentação. 

ii. Não haverá sala de informática disponível no dia do evento, 
portanto, traga sua apresentação já finalizada para o evento. 

d. Data show e computador serão disponibilizados pela comissão 
organizadora do evento. Não será permitido o uso de computadores 
pessoais para a apresentação. 

e. Após o tempo de apresentação previsto o monitor da sala irá 
interromper a apresentação, a fim de evitar atrasos, mesmo que o 
apresentador não tenha finalizado sua apresentação. 

f. Destacamos a importância dessas providências a fim de evitar o atraso 
de horário das apresentações e de possibilitar que todos os 
participantes assistam às sessões. 
 

13. Os resumos de trabalhos científicos e casos selecionados para exposição na 
forma de pôsters deverão ficar expostos durante o período da apresentação – 
dia e horário serão previamente divulgados no site do evento e enviados por 
email.  
 

a. O Pôster deverá vir acompanhado da cordinha para fixação e/ou fita 
adesiva, bem como ter dimensões de 90cm x 120cm. 

b. O apresentador deve chegar no local com 30 (trinta) minutos de 
antecedência e fixar o pôster no local indicado pela comissão 
organizadora. 
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c. O apresentador deverá permanecer junto ao seu pôster durante todo o 
período de sessão para apresentar seu trabalho para os avaliadores e 
demais presentes. Caso o apresentador não esteja junto ao pôster no 
momento em que os avaliadores forem realizar a avaliação, o trabalho 
não será considerado para premiação. 

d. Destacamos a importância dessas providências a fim de evitar o atraso 
de horário das apresentações e de possibilitar que todos os 
participantes assistam às sessões. 


