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APRESENTAÇÃO1.

O Congresso Médico-Acadêmico de Cancerologia é um evento idealizado e

organizado por acadêmicos de Medicina participantes da Liga Curitibana de

Cancerologia (LICCAN) com o apoio do Serviço de Cancerologia do Hospital

Universitário Evangélico Mackenzie (HUEM). É realizado anualmente há 10

anos, e este ano, será realizado de maneira remota devido às condições

sanitárias decorrentes da pandemia do COVID-19.

2. OBJETIVOS

 

O presente concurso tem por objetivo incentivar a pesquisa e a produção de

trabalhos científicos em Cancerologia, permitindo a troca de experiências e

informações que enriquecem o aprendizado pessoal e acadêmico dos

participantes.

3. INSCRIÇÕES 

3.1 DOS AUTORES

3.1.1 Podem participar do Concurso de Trabalhos os acadêmicos de qualquer

período de Medicina e outros cursos da área da saúde, desde que

regularmente matriculados em instituições reconhecidas pelo Ministério da

Educação do Brasil. 

3.1.2 O apresentador do trabalho deve estar obrigatoriamente inscrito no

congresso como ouvinte. Caso o resumo seja submetido para análise, mas a

inscrição do apresentador não for realizada, o trabalho será desclassificado,

sem direito a ressarcimento do valor pago na inscrição. 
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3,1,3 A inscrição individual dos autores terá o custo de R$10,00 + taxa

do site e deve ser realizada através do formulário disponibilizado no

site oficial do evento.

 

3.2 DOS TRABALHOS

3.2.1 A inscrição dos trabalhos será feita através da submissão dos

resumos em formato .pdf no formulário de inscrição disponibilizado

no site oficial do evento, conforme item 5 deste edital.

 

3.2.2 Os resumos devem estar padronizados de acordo com o item 5

deste edital.

3.2.3 A taxa para submissão dos resumos será de R$30,00 + taxas do

site. Não haverá devolução do valor em caso de desclassificação por

irregularidades ou não apresentação na data estipulada.

3.2.4 Resumos que não forem classificados para apresentação, bem

como os desclassificados por irregularidades, não terão direito ao

reembolso do valor da inscrição.

 

3.3 CASOS ESPECIAIS

 

3.3.1 Os componentes da Comissão Organizadora poderão participar do

Concurso como autores e/ou apresentadores de trabalhos. Entretanto,

não poderão auxiliar na contabilização de notas finais dos trabalhos. 

3.3.2 Demais casos excepcionais serão analisados e julgados

diretamente pela Diretoria da Liga Curitibana de Cancerologia.
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4. CATEGORIAS 

 O X COMACAN contará com 4 categorias de trabalhos científicos: 

 

 Categoria I – Experimental

 Categoria II – Epidemiológico 

 Categoria III – Relato de caso

 Categoria IV - Revisão de literatura e metanálise 

 

4.1 CATEGORIA I – EXPERIMENTAL

4.1.1. Do trabalho 

 

Estão inclusas nessa categoria pesquisas de cunho experimental,

clínicas ou cirúrgicas, que apresentem resultados parciais ou finais.

 

4.1.2. Do número de autores 

 

Nessa categoria serão aceitos os trabalhos que têm um máximo de 06

(seis) acadêmicos e 03 (três) orientadores. 

 

4.1.3. Do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) 

 

Os trabalhos inscritos nessa categoria deverão possuir carta de

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Os que utilizarem animais

deverão possuir a carta de aprovação do Comitê de Ética no Uso de

Animais (CEUA). Ambas deverão ser anexadas ao formulário de

submissão disponível no site oficial do evento. A ausência deste

requisito implica na imediata desclassificação do trabalho.
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4.2 CATEGORIA II – EPIDEMIOLÓGICO 

 

4.2.1. Do trabalho 

 

Estão inclusas nessa categoria pesquisas de cunho epidemiológico,

prospectivas ou retrospectivas, clínicas ou cirúrgicas.

 

4.2.2. Do número de autores 

 

Nessa categoria serão aceitos os trabalhos que têm um máximo de 08

(oito) acadêmicos e 3 (três) orientadores. 

 

4.2.3. Do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) 

 

Os trabalhos inscritos nessa categoria deverão possuir carta de

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. A carta deverá ser anexada

ao formulário de submissão disponível no site oficial do evento. A

ausência deste requisito implica na imediata desclassificação do

trabalho.

 

4.3 CATEGORIA III – RELATO DE CASO

 

4.3.1. Do trabalho 

 

Estão inclusos nessa categoria trabalhos que se destinem a descrever

até três casos clínicos que envolvam doenças de rara descrição na

literatura, apresentações clínicas atípicas de doenças, tratamentos

inovadores e desfechos raramente descritos na literatura.
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4.3.2. Do número de autores 

Nessa categoria serão aceitos os trabalhos que têm um máximo de 06

(seis) acadêmicos e 03 (três) orientadores. 

4.3.3. Do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) 

Os trabalhos inscritos nessa categoria deverão possuir carta de

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. A carta deverá ser anexada

ao formulário de submissão disponível no site oficial do evento. A

ausência deste requisito implica na imediata desclassificação do

trabalho.

4.4. CATEGORIA IV - REVISÃO DE LITERATURA E METANÁLISE

4.4.1. Do trabalho 

 

Estão inclusas nessa categoria pesquisas que reúnam e analisem

criticamente estudos publicados sobre temas relacionados à oncologia. 

 

4.4.2. Do número de autores 

 

Nessa categoria serão aceitos os trabalhos que têm um máximo de 06

(seis) acadêmicos e 03 (três) orientadores. 

 

4.4.3. Do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) 

Os trabalhos desta categoria, especialmente, não necessitam da carta

de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.
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5 RESUMO 

 

5.1 FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS

 

5.1.1 A submissão dos resumos deverá ser realizada no site oficial do

evento, na aba “Inscrições”. Nesta aba está a sessão “Inscrição de

trabalhos”, a qual contém o passo a passo e os links para a submissão

do resumo. Não serão aceitos trabalhos enviados por e-mail ou outros

meios que não este.

 

5.1.2 A inscrição do trabalho deve ser comprada e o pagamento deve

ser aprovado antes da submissão do trabalho pelo formulário.

 

5.1.3 No formulário, o título do trabalho deverá ser escrito no campo

“Título do Trabalho”, em letras maiúsculas.

 

5.1.4 O nome completo dos autores, sem abreviações e com acentuação

adequada, deverá ser escrito no campo “Dados dos Autores”, contendo

após suas respectivas instituições e período do curso, individualmente,

seguindo o modelo do exemplo presente no formulário.

 

5.1.5 O nome do(s) orientador(es) deverá ser escrito, sem abreviações

e com acentuação adequada, no campo “Nome dos Orientadores”.

 

5.1.6 O nome do apresentador deverá ser escrito, sem abreviações e

com acentuação adequada, no campo “Nome do Apresentador”.

 

5.1.7 O arquivo do resumo deverá ser anexado em PDF.

 

5.1.8 O comprovante de pagamento deverá ser anexado.
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O resumo deverá ser redigido em língua portuguesa, segundo as

normas gramaticais e ortográficas vigentes e deve possuir no máximo

2000 (dois mil) caracteres, contabilizando-se espaços e demais sinais

gráficos. O título contido no topo da página não precisará ser

contabilizado. O arquivo deve ser enviado no formato .pdf. 

Todas as letras devem estar em fonte Arial, tamanho 12, alinhamento

"justificado", espaçamento entre linhas de 1,15 e em cor preta. Os

modelos de resumos estarão no site oficial do evento. 

As abreviaturas serão permitidas se precedidas por uma menção

anterior no texto.

Não será permitida a utilização de ilustrações (gráfico, tabela, quadro,

etc.). Para a análise e seleção dos trabalhos, somente será considerada

a parte textual do resumo. 

5.1.9 Para as categorias Relato de Caso, Epidemiológico e

Experimental, carta de aprovação do CEP/CEUA deverá ser anexada na

segunda seção do formulário.

 

5.1.10 Após envio da versão final do resumo não será permitida a

inclusão ou substituição de coautores e orientadores ou alteração no

título do trabalho.

 

5.1.11 O apresentador do trabalho deve ser estabelecido no momento da

inscrição. 

 

5.2 FORMATAÇÃO DO RESUMO 

 

5.2.1 Regras gerais 
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É estritamente proibida a inclusão do nome dos autores e orientadores

do trabalho no resumo ou qualquer outro texto de identificação

indireta da autoria, devendo ser preenchido apenas no formulário de

submissão. Caso presentes, o trabalho estará automaticamente

desclassificado.

Os resumos deverão ser enviados exclusivamente no devido campo do

formulário de submissão divulgado no site do X COMACAN. Não serão

aceitos resumos enviados por quaisquer outros meios.

 

5.2.2 Dos resumos das categorias I e II 

 

É obrigatória a menção (e farão parte da contabilização do número

total de caracteres) dos textos “Introdução”; “Objetivos”; “Métodos”,

“Resultados”, “Discussão”, "Conclusão". Devem estar destacados em

letras maiúsculas seguidos de dois pontos e em negrito.

 

5.2.3 Dos resumos da categoria III

 

É obrigatória a menção (e farão parte da contabilização do número

total de caracteres) dos textos “Introdução”; "Descrição do caso”;

“Discussão”, "Conclusão". Devem estar destacados em letras

maiúsculas seguidos de dois pontos e em negrito.

 

5.2.4 Dos resumos da categoria IV 

 

É obrigatória a menção (e farão parte da contabilização do número

total de caracteres) dos textos “Introdução”; “Objetivos”; “Métodos”,

“Discussão”, "Conclusão". Devem estar destacados em letras

maiúsculas seguidos de dois pontos e em negrito.
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Não respeitarem as normas de formatação de acordo com o item 5.1

deste edital; 

Não respeitaram as normas de submissão de acordo com o item 5.2;

Violarem as normas preditas no item 4;

Não efetuaram o pagamento da taxa de submissão;

Trabalhos enviados para qualquer outro meio que não seja o

Formulário de Submissão no site oficial; 

Trabalhos plagiados em parte ou em todo.

5.3 PRAZO DE SUBMISSÃO 

 

Os trabalhos deverão ser anexados ao formulário de submissão de

trabalhos no site oficial do evento e enviados impreterivelmente até o

dia 16 de agosto de 2021 às 23h59.

5.4. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

 

Estarão desclassificados os resumos que: 

 

6. AVALIAÇÃO 

6.1 ESCOLHA DOS AVALIADORES

6.1.1 Os membros da banca serão escolhidos pela Comissão Científica

do X COMACAN.

 

6.1.2 A banca avaliadora será composta por membros que, além de

profissionais da área da saúde, exerçam a docência e estejam

envolvidos com atividades acadêmicas.
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Importância científica e repercussão do trabalho na sociedade - dois

pontos 

Metodologia científica do trabalho - dois pontos 

Coerência e clareza entre objetivos e conclusão obtida - três pontos 

Qualidade dos resultados obtidos – três pontos

6.1.3 Serão convidados membros preferencialmente atuantes em áreas

relacionadas à oncologia, porém, tendo em vista a abrangência dos

trabalhos científicos, profissionais das demais áreas também poderão

fazer parte da banca avaliadora.

 

6.1.4 É vedado que algum orientador de trabalho científico participe da

banca avaliadora, a fim de evitar viés de avaliação.

 

6.2. ANÁLISE E SELEÇÃO DOS RESUMOS 

6.2.1 Serão selecionados para análise os resumos que respeitarem as

normas ditadas pelo item 5.1 e 5.2 deste edital e que não contenham

nenhum dos critérios de desclassificação presentes no item 5.4.

6.2.2 Os resumos selecionados passarão por duas análises: primeiro

pelos membros da Comissão Científica do X COMACAN, para

conferência das normas contidas neste edital e depois pela pré-banca

avaliadora composta por dois docentes selecionados pela Comissão

Organizadora do evento, segundo o item 6.1, e classificados de acordo

com os seguintes critérios:

 

1.

2.

3.

4.
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6.2.3 Os trabalhos selecionados serão divulgados através das vias

oficiais de divulgação do evento (Instagram e site oficial) até no

máximo dia 28 de agosto de 2021. 

6.2.4 Todos os trabalhos selecionados devem ser apresentados pelos

respectivos apresentadores indicados no momento da inscrição, em dia

e horário a ser definido pela Comissão Organizadora. 

 

7. APRESENTAÇÕES 

 

7.1 REGRAS GERAIS 

 

7.1.1 É vedada a manifestação dos demais autores e/ou orientadores

antes, durante ou após a apresentação do trabalho, ficando a cargo

única e exclusivamente do apresentador esclarecer os

questionamentos da banca e da Comissão Científica. 

 

7.1.2 Da infraestrutura ofertada 

As apresentações de trabalho serão online através de uma plataforma

de videoconferência a ser divulgada, na qual o apresentador deve

realizar o compartilhamento de tela e estar, obrigatoriamente, com a

câmera e o microfone ligados durante toda a apresentação. A sala irá

conter: o apresentador do trabalho, a banca avaliadora, um membro da

Comissão Organizadora para a contabilidade do tempo e um membro

da Comissão Organizadora para o controle de mídia. 
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Caso o apresentador se encontre ausente na primeira convocação,

poderá ser convocado novamente ao final das apresentações daquela

categoria. Se ao ser convocado pela segunda vez continuar ausente, o

trabalho será desclassificado. 

Caso haja algum problema de conexão do apresentador verificado

antecedentemente ao início das apresentações, poderá ser designado

outro apresentador, a ser informado para a Diretoria Científica do

evento. O prazo para a troca é de duas horas antes do evento do dia de

apresentação do trabalho.

O apresentador deverá estar pronto e em contato com a Comissão

Organizadora, para ajustes de detalhes finais, 30 minutos antes do

horário da apresentação. Os arquivos de apresentação deverão ser

enviados com um dia de antecedência, para contornar eventuais

problemas. É responsabilidade do apresentador fazer o teste de slides

e vídeos/fotos em slides, antes do dia da apresentação.

As apresentações deverão ser realizadas através de slides utilizando

qualquer aplicativo nos formatos .pptx ou .pdf. O primeiro slide deve

conter no mínimo: título do trabalho; nome do(s) autor(es); nome do(s)

orientador(es). Ainda, ao decorrer da apresentação, deve conter:

introdução; objetivos; métodos; resultados; discussão; conclusão. As

letras não devem ser menores que o tamanho "18" para o texto e

tamanho "16" para os nomes dos autores. Caso existam vídeos na

apresentação, estes devem estar salvos no formato .wmv ou .gif. 

7.2.3 Do apresentador e situações especiais 

 

7.2 REGRAS ESPECÍFICAS 

7.2.1 Das categorias I e II 
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O tempo de apresentação para essa categoria não deve ultrapassar

sete minutos. Caso exceda o limite máximo, serão aplicadas

penalizações na nota. Ainda, se exceder mais de dois minutos, o

trabalho será desclassificado e interrompido imediatamente. 

As apresentações deverão ser realizadas através de slides utilizando

qualquer aplicativo nos formatos .pptx ou .pdf. O primeiro slide deve

conter no mínimo: título do trabalho; nome do(s) autor(es); nome do(s)

orientador(es). Ainda, ao decorrer da apresentação, deve conter:

introdução; descrição do caso; discussão; conclusão. As letras não

devem ser menores que o tamanho "18" para o texto e tamanho "16"

para os nomes dos autores. Caso existam vídeos na apresentação, estes

devem estar salvos no formato .wmv ou .gif. É obrigatório manter a

identificação do paciente oculta tanto sob forma textual como forma de

imagens, sob pena de ser desclassificado o trabalho que violar esta

norma. 

 O tempo de apresentação para essa categoria não deve ultrapassar

sete minutos. Caso exceda o limite máximo, serão aplicadas

penalizações na nota. Ainda, se exceder mais de dois minutos, o

trabalho será desclassificado e interrompido imediatamente. 

7.2.2 Da categoria III
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As apresentações deverão ser realizadas através de slides utilizando

qualquer aplicativo nos formatos .pptx ou .pdf. O primeiro slide deve

conter no mínimo: título do trabalho; nome do(s) autor(es); nome do(s)

orientador(es). Ainda, ao decorrer da apresentação, deve conter:

introdução; objetivos; métodos; revisão de literatura; conclusão. As

letras não devem ser menores que o tamanho "18" para o texto e

tamanho "16" para os nomes dos autores. Caso existam vídeos na

apresentação, estes devem estar salvos no formato .wmv ou .gif.

O tempo de apresentação para essa categoria não deve ultrapassar

sete minutos. Caso exceda o limite máximo, serão aplicadas

penalizações na nota. Ainda, se exceder mais de dois minutos, o

trabalho será desclassificado e interrompido imediatamente.

7.2.3 Da categoria IV 

 

8. COMPOSIÇÃO DE NOTAS 

8.1 BANCA AVALIADORA 

8.1.1 A banca será composta por 03 (três) jurados a serem escolhidos

pela Comissão Científica do X COMACAN. 

8.1.2 É vedado que algum orientador de qualquer trabalho participe da

banca avaliadora, a fim de evitar viés de avaliação. 

 

8.1.3 Dos questionamentos ao apresentador 

Ao final da apresentação, a banca avaliadora e a Comissão

Organizadora têm direito a três minutos para questionamentos. Sendo

a cronometragem de responsabilidade de um membro da Comissão

Científica do evento. 16



Importância científica e repercussão do trabalho na sociedade - um

ponto 

Metodologia científica do trabalho - dois pontos 

Clareza dos objetivos e correspondência entre a conclusão e os

resultados obtidos – três pontos 

Didática do apresentador na exposição do trabalho – dois pontos 

Recursos empregados na apresentação do trabalho – dois pontos 

O desrespeito ou descumprimento aos termos e regras deste Edital

será observado pela Comissão Organizadora e banca avaliadora, que

têm poder para penalizar os trabalhos ou pessoas diretamente

envolvidas. 

Serão penalizados com perda de pontos os trabalhos que não

respeitarem o tempo limite de apresentação. Cada 30 segundos

excedidos irão equivaler a perda de 0,5 ponto da nota final. 

8.3 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

 

8.3.1 O julgamento da apresentação é de inteira responsabilidade da

Banca Avaliadora, segundo os critérios abaixo: 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

8.3.2 O julgamento será realizado em formulário padronizado, com

escore para cada um dos itens de avaliação.

 

8.3.3 A nota final (NF) do trabalho corresponderá ao somatório das

notas atribuídas ao resumo (NR) e ao momento da apresentação do

trabalho (NA), subtraídas das possíveis penalizações (P); NF = NR + NA

– P. 

 

8.3.4 Das penalizações 
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Em casos de empate, prevalecerá o trabalho com maior nota pelo

critério "Clareza dos objetivos e correspondência entre a conclusão e

os resultados obtidos". 

Permanecendo o empate, prevalecerão como critérios, nesta ordem de

importância: "Metodologia científica"; "Importância científica e

repercussão do trabalho na sociedade"; "Didática do apresentador na

exposição do trabalho"; "Recursos empregados na apresentação do

trabalho". 

Se ainda assim o empate persistir, os casos serão avaliados

individualmente pela banca avaliadora.

8.3.5 Casos excepcionais 

 

 

9. CERTIFICAÇÃO 

 

9.1 Todos os congressistas que completarem pelo menos 75% de

presença nos 02 (dois) dias de evento terão direito ao certificado de 10

(dez) horas.

 

9.2 Todos os autores de trabalhos que forem selecionados e

apresentarem seus trabalhos, terão direito aos certificados de cada

trabalho, devidamente categorizados.

 

9.3 Todos os apresentadores dos trabalhos terão direito ao certificado

especial de apresentador.

 

9.4 Todos os trabalhos que forem premiados em 1°, 2° e 3° lugares

dentro de suas categorias, terão direito a uma certificação especial

devidamente colocada.

 

18



Categoria I (Experimental): R$350,00 + 1 Esfigmomanômetro Mandaus

II Profissional

Categoria II (Epidemiológico): R$400,00 + 1 Otoscópio Ommi 3000 MD 

Categoria III (Relato de Caso): R$200,00 + 1 Estetoscópio Spirit

Professional

Categoria IV (Revisao de literatura e metanálise): R$200,00 + 1

Oxímetro Profissional SB 100

9.5 Haverá menção honrosa e certificação especial ao Melhor Orador,

a ser definido pela banca avaliadora no momento de avaliação dos

trabalhos.

 

10. PREMIAÇÃO 

 

10.1 Os primeiros colocados nas categorias I, II, III e IV serão

premiados da seguinte maneira:

 

 

10.2 O melhor orador será premiado com 1 Estetoscópio Spirit Adulto e

Pediátrico

 

10.3 Retirada do valor

 

 Os trabalhos premiados, bem como o melhor orador, deverão dar

entrada na requisição do valor ganho até o dia 30 de novembro de

2021 através do email comacanliccan@gmail.com. As equipes

vencedoras deverão eleger um representante para receber o prêmio,

por isso seus dados (nome completo, endereço, RG, CPF, data de

nascimento, conta corrente, banco agência e cópia de documento com

foto) devem ser enviados junto a requisição do prêmio.
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os autores e orientadores dos trabalhos reconhecem e declaram,

assumindo todas as responsabilidades legais, de forma irrevogável e

irretratável, que todas as informações fornecidas, bem como o

conteúdo do trabalho inscrito, são verdadeiras, próprias e originais. Os

casos omissos neste Edital serão analisados pela Comissão

Organizadora.

 

 

 

 

20


