Teresina (PI), 3 de novembro de 2021
Prezados congressistas,
Divulgamos a seguir as regras e modelos para a apresentação
dos trabalhos aprovados para o III Congresso Brasileiro Médico
Acadêmico | XI Congresso Nordestino Médico Acadêmico | XXVII
Congresso Médico Acadêmico do Piauí. Eventuais dúvidas devem ser
enviadas ao endereço de email comapi@comapi.org.
Atente-se à categoria em que o seu trabalho será apresentado.
A leitura minuciosa do documento minimizará os riscos de
descumprimentos às normas estabelecidas. Respeite o prazo de envio
dos materiais de apresentação, para que seja viável a sua exposição
durante o evento.
Lembramos que os turnos e horários reservados para a
apresentação de cada trabalho será divulgada dia 5 de novembro,
de acordo com o edital vigente.
Novamente ressaltamos a confiança na excelência das
apresentações que apreciaremos no mês de setembro.
Sempre à disposição,

Isanio Vasconcelos Mesquita
Presidente Científico do III COMAB | XI COMANE | XXVII COMAPI

Presidente do Colégio Médico Acadêmico do Piauí – Gestão
2020/2021

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA OS AUTORES

● As apresentações em slides ou e-pôsteres devem ser submetidos
no site do congresso (www.comapi.org) até às 23h59min do dia 11
de novembro de 2021
● O apresentador do trabalho obrigatoriamente deve ser um dos
autores, porém, jamais o orientador do trabalho;
● Após a divulgação do horário da apresentação (no dia 05/11), os
autores terão até o dia 08/11/21 para mandar um e-mail para
comapi@comapi.org com o pedido de alteração do horário junto a
uma justificativa, que será avaliada pela Comissão Organizadora.
Atente-se que a programação das apresentações foi feita com base
na disponibilidade dos avaliadores, a fim de priorizar a coincidência
da especialidade do avaliador com a área do trabalho. Portanto,
recomendamos que só solicite em casos de extrema necessidade;
● É vedada a manifestação dos demais autores e/ou orientadores
antes, durante ou após a apresentação do trabalho, ficando restrito
ao apresentador o esclarecimento de questionamentos do público
e da Comissão Científica.
● Os trabalhos selecionados pela Comissão Científica poderão ser
apresentados somente após a comprovação de inscrição do
número mínimo de autores (incluindo orientador e apresentador)
em qualquer modalidade. O pagamento deverá ser realizado até
uma semana antes do congresso (11/11/21), sendo o número mínimo
de autores:
o 03 (três), para os trabalhos com 05 (cinco) ou 06 (seis) autores;
o 02 (dois), para os trabalhos com 04 (quatro) ou 03 (três) autores;
e
o 01 (um) para os trabalhos com 02 (dois) autores ou menos

TRABALHOS APROVADOS PARA APRESENTAÇÃO NA CATEGORIA
“RELATO DE CASO”

● O apresentador deverá estar presente no local do Congresso com,
no mínimo, 30 minutos de antecedência para o início previsto da
sessão em que ocorrerá sua apresentação;

● A apresentação será feita sob forma de exibição de slides digitais,
através de arquivo de extensão *.PPT, *.PPTX, *.PPS ou *.PPSX –
Outros formatos serão aceitos somente se o apresentador se
responsabilizar pela apresentação. É dever da Comissão
Organizadora fornecer computador e projetor compatíveis com os
formatos citados neste item;
● O primeiro slide deve conter o título, subtítulo (se houver), nome
completo dos autores, bem como instituições envolvidas, cidade e
Estado. O nome do apresentador deve vir sublinhado;
● Apenas serão aceitas logomarcas ou nomes de laboratórios,
hospitais, instituições de pesquisa, fomento ou ensino no primeiro
slide da apresentação oral, estando o trabalho sujeito à penalização
pela Comissão Organizadora no descumprimento deste item;
● A cronometragem da apresentação é de responsabilidade da
Comissão Organizadora, que observará o limite de tempo de 8
(oito) minutos para apresentação e 4 (quatro) minutos para
discussão, havendo penalidade para aqueles trabalhos que
ultrapassarem essa duração;
● Aqueles trabalhos que passarem do tempo máximo de 15 minutos
de apresentação serão interrompidos pela comissão
TRABALHOS APROVADOS PARA APRESENTAÇÃO NA CATEGORIA
“TEMA LIVRE ORAL”

● O apresentador deverá estar presente no local do Congresso com,
no mínimo, 30 minutos de antecedência para o início previsto da
sessão em que ocorrerá sua apresentação;
● A apresentação será feita sob forma de exibição de slides digitais,
através de arquivo de extensão *.PPT, *.PPTX, *.PPS ou *.PPSX –
Outros formatos serão aceitos somente se o apresentador se
responsabilizar pela apresentação. É dever da Comissão

Organizadora fornecer computador e projetor compatíveis com os
formatos citados neste item;
● O primeiro slide deve conter o título, subtítulo (se houver), nome
completo dos autores, bem como instituições envolvidas, cidade e
Estado. O nome do apresentador deve vir sublinhado;

● Apenas serão aceitas logomarcas ou nomes de laboratórios,
hospitais, instituições de pesquisa, fomento ou ensino no primeiro
slide da apresentação oral, estando o trabalho sujeito à penalização
pela Comissão Organizadora no descumprimento deste item;
● A cronometragem da apresentação é de responsabilidade da
Comissão Organizadora, que observará o limite de tempo de 8
(oito) minutos para apresentação e 4 (quatro) minutos para
discussão, havendo penalidade para aqueles trabalhos que
ultrapassarem essa duração;
● Aqueles trabalhos que passarem do tempo máximo de
apresentação serão interrompidos pela comissão após atingirem o
tempo de 12 minutos de apresentação do mesmo.
TRABALHOS APROVADOS PARA APRESENTAÇÃO NA CATEGORIA
“PÔSTER”

● O pôster será apresentado online e o seu apresentador pode
estar inscrito na modalidade presencial ou online;
● O apresentador do pôster deverá comparecer à sala online de
apresentação com 15 minutos de antecedência ao horário
previsto para sua sessão de apresentação e assinar o formulário
de frequência. A ausência do apresentador no horário do
julgamento acarretará na desclassificação automática do
trabalho;
● O apresentador deverá estar com a câmera ligada durante sua
apresentação;
● A responsabilidade por garantir uma conexão de internet
estável é do apresentador
o Em casos de instabilidades na rede, a comissão permitirá
uma segunda tentativa de apresentação ao final da sessão
em casos de instabilidades na rede do apresentador.
Entretanto, nos reservamos o direito de cancelar a
apresentação caso essa segunda tentativa não seja
efetiva.
● As apresentações ocorrerão em forma de e-pôster (pôster
eletrônico) através da plataforma “ZOOM”;

● Os pôsteres eletrônicos deverão ser submetidos no site do
congresso (www.comapi.org) até às 23h59min do dia 11 de
novembro de 2021;
● O pôster deverá conter: título (em destaque), nome completo
dos autores, instituições envolvidas, instituições financiadoras
(caso existam), cidade e estado. O nome do apresentador deve
vir sublinhado;
● O corpo do trabalho deve conter Introdução, Objetivos,
Métodos, Resultados, Conclusão e Referências. Estas marcas
devem estar legíveis e destacadas. Exemplo: “INTRODUÇÃO:” e
“OBJETIVOS:”;
● É permitido agrupar os itens Introdução e Objetivos;
● A cronometragem da apresentação é de responsabilidade da
Comissão Organizadora, que observará o limite de tempo de 8
(oito) minutos para apresentação e 2 (dois) minutos para
discussão, havendo penalidade para aqueles trabalhos que
ultrapassarem essa duração;
● Aqueles trabalhos que passarem do tempo máximo total de 12
minutos serão interrompidos pela comissão.

