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REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NA V JORNADA ACADÊMICA 
DO HUPAA  

 

Os trabalhos poderão ser apresentados nas modalidades comunicação oral e pôster 
no formato de resumo expandido, onde para submissão de trabalhos, o(s) autor(es) 
deve(m) indicar a Área Temática. A seleção dos trabalhos ocorrerá a partir da análise 
do resumo expandido pela comissão científica. Destaca-se que o resumo expandido 
deve ser enviado no formato word (.doc ou .docx), conter no mínimo 7 e no máximo 
8 laudas e, seguir as demais orientações que se encontram no modelo (Template).  

As comunicações orais são sessões presenciais e públicas de apresentação de 
trabalhos. O tempo de apresentação na modalidade comunicação oral será de 10 
minutos para apresentação e 5 minutos para discussão. Os apresentadores deverão 
estar presentes 30 minutos antes do início da sessão para a inclusão/organização do 
material de sua apresentação. Serão disponibilizados projetor multimídia e 
computador para apresentação.  

As comunicações na modalidade pôster são sessões presencias com a exposição 
de banner impresso e fixado no hall do Auditório do HUPAA. Cada autor de pôster 
deverá estar à disposição dos interessados em consultar seu trabalho pelo período de 
meia hora (permanecendo junto ao pôster), relacionado na programação da jornada. 
Será verificada a presença do apresentador no local do pôster, pela Comissão 
Organizadora e Comissão Científica.  

Os trabalhos aprovados, após apresentação oral ou exposição do banner, serão 
publicados na íntegra no Revista Científica da Gerência de Ensino e Pesquisa do 
HUPAA. Os trabalhos selecionados poderão ser apresentados por apenas um dos 
seus autores, o apresentador. Todos receberão certificado como autores do trabalho, 
desde que o mesmo tenha sido apresentado.  

Caso o trabalho tenha sido aceito para apresentação e não tenha sido 
apresentado no dia e horário indicado pela organização do evento, estará 
automaticamente eliminado para concorrer aos prêmios de melhores trabalhos 
e não poderão apresentar em outra data.  

 


