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Submissão de Trabalho
Oral, Simpósio e Pôster
Novo prazo para envio dos
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IV CONGRESSO BRASILEIRO DE
MEDICINA LEGAL E PERÍCIAS MÉDICAS
- II ENCONTRO DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA LEGAL
- I ENCONTRO BRASILEIRO DE ANTROPOLOGIA FORENSE
- I ENCONTRO BRASILEIRO DE AUDITORIA MÉDICA
- II ENCONTRO BRASILEIRO DE DIREITO MÉDICO
- I ENCONTRO BRASILEIRO DE ENSINO DE MEDICINA LEGAL E PERÍCIA MÉDICA NA
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DE MEDICINA E DE DIREITO
- I ENCONTRO BRASILEIRO DE PERÍCIA MÉDICA DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES
- II ENCONTRO BRASILEIRO DE TOXICOLOGIA FORENSE
- II ENCONTRO BRASILEIRO DE DIRETORES DE IML

O Congresso da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas que obje�va
examinar a teoria e a prá�ca sobre a vivência proﬁssional e suas experiências subme�das às
constantes pressões e mudanças legais e de mercado de trabalho, e os fundamentos
cien�ﬁcos construídos ao longo do tempo que estão condensados em um corpo de
conhecimento que cons�tui a especialidade medicina legal e perícia médica. O Congresso é
direcionados a proﬁssionais médicos, odontólogos, e operadores do direito e acadêmicos de
medicina e direito.

1. PRAZOS (novos)
Submissão de resumos: até 27/08/2018 (segunda-feira)
Emissão do parecer pela Comissão Cien�ﬁca: até 10/09/2018 (segunda-feira)
Envio dos pareceres aos autores: de 15/09/18 a 21/09/2018 (sexta-feira)
Conﬁrmação autores e envio ar�go completo para Anais: até 01/10/2018 (segunda-feira)

2. TEMÁTICA
Os trabalhos deverão contemplar objetos de estudo relacionados às temá�cas:
1- Antropologia Forense
2- Auditória Médica
3- Avaliação da Capacidade/Incapacidade/Invalidez
4- Dano Corporal
5- Direito Médico
6- Documentos Médicos em Medicina Legal e Perícia Médica (Laudos, pareceres, atestados
e outros)
7- Ensino de Medicina Legal e Perícias Médicas
8- É�ca em Medicina Legal e Perícia Médica
9- Perícia Médica Administra�va e de Servidores Públicos
10- Perícia Médica em Situações Especiais
11- Perícia Médica Judicial (Trabalhista, Cível e Penal)
12- Perícia Médica nas Forças Armadas e Auxiliares
13- Perícia Médica Oﬁcial Médico-Legal
14- Perícia Médica Previdenciária
15- Perícia Médica Securitária
16- Sexologia Forense
17- Toxicologia Forense

3. INFORMAÇÕES GERAIS

É OBRIGATÓRIO PELO MENOS UM DOS MEMBROS DO TRABALHO CIENTÍFICO ESTAR
INSCRITO NO EVENTO.
• Na submissão do resumo, opte pela apresentação como pôster �sico (impresso) ou digital, trabalho oral
ou simpósio;
• Todos os pôsteres, trabalhos orais e simpósios devem apresentar rigor teórico-metodológico;
• Todas as submissões serão avaliadas anonimamente por dois membros da
Comissão Cien�ﬁca;
• Instruções para a apresentação de trabalho oral, simpósio, pôster �sico e no Totem para apresentação de
pôster digital serão enviadas juntamente com o parecer do resumo, assim como as normas para inclusão
dos trabalhos nos Anais Eletrônico do Congresso;
• O resumo para apresentação oral, que não for selecionado pela Comissão Cien�ﬁca para esta
modalidade, poderá ser recomendado para ser apresentado como pôster �sico
ou digital;
• Cada par�cipante poderá apresentar até dois resumos, e constar como autor em quatro;
• Todos os autores inscritos receberão o cer�ﬁcado.

4. MODALIDADES DE SUBMISSÃO DE
RESUMOS E OBJETIVOS
• Pôster

O pôster obje�va apresentar a estrutura, o processo e os resultados de trabalhos e estudos desenvolvidos
relacionados à temá�ca do congresso.
Apresentação �sica: os autores apresentarão seu trabalho tendo a oportunidade de discussão in loco. Não
será agendada a�vidade do congresso durante a Sessão de Pôsteres.
Apresentação digital: os pôsteres serão exibidos em totem no salão de exposição, nos dias 15 e 16 de
novembro. A exibição não requererá a presença dos autores.

• Trabalho oral

O trabalho oral obje�va relatar a vivência na construção das prá�cas organizacionais e
acadêmico-cien�ﬁcas que envolvem a produção de conhecimento associado à temá�ca do congresso.

• Simpósio

Modalidade em que 4 trabalhos são propostos para apresentação oral conjunta em função de similaridade
ou complementaridade temá�ca sob a coordenação de um dos autores. O coordenador submete os 4
resumos juntos inscrevendo-os na modalidade de simpósio.
As normas para submissão de resumos seguem o mesmo critério dos trabalhos orais e pôsteres.

5. ELABORAÇÃO DE RESUMOS PARA PÔSTER,
TRABALHO ORAL E SIMPÓSIO
• O resumo deve ser digitado em página conﬁgurada A4 com as seguintes margens: 3cm
superior e esquerda e 2cm inferior e direita;
• Letra: Arial, normal, tamanho 12, em português, com espaço simples;
• Tamanho do resumo: mínimo de 25 e máximo de 30 linhas de texto, sem contar: �tulo,
informação sobre o(s) autor(es) (nome, �tulação, aﬁliação acadêmica ou empresarial,
endereço, fone e e-mail para contato) e bibliograﬁa;
• Título completo: em letras maiúsculas, em negrito, jus�ﬁcado à esquerda;
• Sub�tulos jus�ﬁcados à esquerda em negrito;
• Nome do(s) autor(es): jus�ﬁcado à esquerda, iniciando pelo primeiro nome, em itálico;
separados por ponto e vírgula (;);
• Texto: corrido, sem parágrafos, contendo:
- Introdução com objeto de estudo, problemá�ca e obje�vos;
- Metodologia com �po de pesquisa (bibliográﬁca, exploratória, explica�va, correlacional,
etc.), método, universo, amostra, �po de tratamento dos dados;
- Marco conceitual: pressupostos e conceitos teóricos que embasam o trabalho;
- Resultados;
- Considerações ﬁnais, conclusões ou síntese;
- Bibliograﬁa com 2 a 4 referências digitadas segundo as normas da ABNT.

6. SUBMISSÃO DO RESUMO

O resumo será subme�do pelo site do Congresso, por meio de instruções autoexplica�vas.
Acesse o link: h�p://www.congressoabmlpm.com.br
Em caso de dúvida, entre em contato conosco: (11) 3273-8221/
samuel@medicinecursos.com.br
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