XVI JORNADA CIENTÍFICA DO HUB
CHAMADA DE TRABALHOS
Os colaboradores, estudantes e residentes que tiverem interesse em apresentar trabalhos durante
a XVI Jornada Científica do HUB, seja na forma oral ou como pôster, estão convidados a submeter
um resumo para consideração da Comissão Científica do evento.
Datas importantes:
- Submissões serão aceitas a partir de 05 de outubro de 2016
- Prazo final para recebimento dos resumos: 03 de novembro de 2016
- Notificação do proponente: 07 de novembro de 2016
Os resumos serão aceitos em 8 diferentes áreas. Cada proponente deverá escolher somente uma
das áreas que mais estiver mais relacionado à temática do resumo:
1. Produção do conhecimento por discentes da UnB tendo o HUB como campo de estudo:
Trabalhos de iniciação científica (PIBIC) e Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC) de
graduação;
2. Produção do conhecimento por estudantes de pós-graduação lato sensu do HUB/UnB: TCC
de Residências Médicas e Multiprofissionais
3. Produção do conhecimento por estudantes de pós-graduação stricto sensu da UnB que
tem o HUB como campo de estudo: Mestrados, Doutorados, Pós-doutorados das
Faculdades da UnB
4. Produção do conhecimento na Linha de Cuidado Urgência e Emergência no HUB
5. Produção do conhecimento na Linha de Cuidado Materno-Infantil no HUB
6. Produção do conhecimento na Linha de Cuidado Oncológica no HUB
7. Relato de experiência: História/trajetória do setor/unidade do HUB
Os resumos serão de no máximo 3000 caracteres (incluindo autores, título e caracteres não
visíveis) e deverão seguir o modelo disponibilizado no sítio eletrônico da Gerência de Ensino e
Pesquisa (aba pesquisa/jornada).
Os resumos devem estar estruturados nas seguintes seções:
- Título
- Autores (Máximo 6)
- Introdução
- Objetivos
- Método ou Relato da Experiência
- Resultados
- Conclusão
- Filiação dos autores
- Fontes de financiamento/apoio (se necessário)

Será disponibilizado modelo, padronizado, de resumo, pôster e slides para a apresentação oral,
que deverão ser obrigatoriamente utilizados. A não observância de qualquer exigência do
chamamento excluirá a proposta de resumo de ser apresentada na XVI Jornada Científica. Uma
comissão formada por representantes da Gerência de Ensino e Pesquisa e da Gerência de Atenção
à Saúde ficará responsável pela aprovação e seleção dos trabalhos para apresentação oral ou em
formato de pôster.
Os autores deverão encaminhar o resumo (conforme modelo) até às 17h do dia 3 de novembro de
2016 para o e-mail pesquisaacademica.hub@gmail.com. Informações adicionais estarão
disponíveis no site do HUB, menu Ensino e Pesquisa, e no Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação
Tecnológica do HUB (telefone 2028-5489).

