
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

O III Encontro Mineiro de Neuropsicologia Escolar tem como objetivo reunir alunos de             

iniciação científica, mestrado e doutorado em neuropsicologia e áreas afins, com o intuito de              

incentivá-los a produzir e apresentar trabalhos sobre temas atuais da saúde e educação             

infanto-juvenil. 

1. Prazos 

1.1. O prazo para submissão (de todas as modalidades) é dia 10 de março de 2021. 

1.2. Os trabalhos serão analisados pela comissão científica que se compromete a           

divulgar por email os resultados da seleção dos trabalhos no dia 29 de março de               

2021. 

1.3. O prazo para envio do vídeo com a gravação da apresentação da modalidade pôster              

eletrônico é dia 12 de abril de 2021. 

2. Instruções Gerais 

2.1. Os trabalhos poderão ser submetidos em duas modalidades: Pôster Eletrônico e           

Comunicação Oral. Na modalidade “Pôster Eletrônico” serão selecionados todos os          

resumos que atingirem os critérios mínimos de qualidade. Na modalidade          

“Comunicação Oral” serão selecionados no máximo dez trabalhos mediante ordem          

de classificação por pontuação do resumo expandido enviado dentro do prazo           

determinado neste edital que obrigatoriamente atingirem os critérios mínimos de          

qualidade.  

2.2. Apenas um trabalho pode ser submetido pelo mesmo autor na modalidade           

Comunicação Oral. Não há restrição quanto ao número de trabalhos enviados para a             

modalidade “Pôster Eletrônico”. Não há limitação para número de trabalhos em que            

o participante é co-autor. 

 



 
2.3. Todos os autores devem ter nome completo incluídos no formulário de submissão            

do trabalho, porém, somente um dos autores será responsável pela apresentação e            

submissão do trabalho. 

2.4. No formulário, o autor deverá informar o nome completo de todos os co-autores do              

resumo e suas respectivas instituições de origem.  

2.5. É mandatório que o primeiro autor do trabalho esteja inscrito no evento.  

2.6. Os trabalhos recebidos pela comissão avaliadora que não atenderem às exigências           

gerais de submissão e às exigências específicas da modalidade, serão          

automaticamente desclassificados. 

2.7. Os trabalhos enviados na modalidade “Comunicação Oral” serão apresentados por          

seus respectivos autores a uma banca avaliadora em transmissão síncrona no dia 20             

de abril de 2021. A banca avaliadora fará uma pequena arguição e realizará quando              

possível sugestões construtivas ao estudo apresentado. Para os trabalhos enviados na           

modalidade “Pôster Eletrônico” não haverá arguição quanto a apresentação dos          

trabalhos, porém todos os trabalhos apresentados serão avaliados e classificados          

pela comissão examinadora. 

2.8. Os melhores trabalhos serão anunciados durante a cerimônia de encerramento do           

evento no dia 24 de abril de 2020. Os autores dos melhores trabalhos serão              

premiados com a isenção de inscrição no próximo EMNE e receberão certificados            

de menção honrosa.  

2.9. Não será permitido que alunos do Laboratório de Neuropsicologia do          

Desenvolvimento (LND-UFMG) concorram às premiações devido ao conflito de         

interesses. 

2.10. Serão consideradas válidas somente as submissões de trabalho devidamente         

preenchidas em seus respectivos formulários,  disponíveis nos links a seguir:  

● Modalidade de Pôster Eletrônico (acesse o formulário clicando aqui) 

● Modalidade de Comunicação Oral (acesse o formulário clicando aqui)  

2.11. Os autores dos trabalhos selecionados deverão preencher e assinar (podendo a           

assinatura ser digital) um termo de autorização de uso de imagem para que o              

material seja disponibilizado no site do evento. 

2.12. Os termos serão enviados em anexo ao email com o resultado da seleção dos              

trabalhos. Os autores que não mandarem o termo terão os trabalhos desclassificados.            

O termo deverá ser encaminhado em resposta ao email do resultado até o dia 12 de                

abril de 2021.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelvMc0kIyywCic_n4gmxpz2QycsdMx9XC8j-0rwyAbARJZaw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn_MXnEcj8nB9LQZZ_xBcAg8ndimtZXdcp59cOqXqH0b_eGg/viewform?usp=sf_link


 
3. Formato geral dos trabalhos 

3.1. Serão aceitos resumos na língua inglesa e portuguesa. 

3.2. O trabalho deverá ser adequado a uma das seguintes categorias participantes: 

3.2.1. Neuropsicologia do Desenvolvimento 

3.2.2. Neuropsicologia Escolar 

3.2.3. Avaliação Neuropsicológica 

3.2.4. Reabilitação Neuropsicológica 

3.2.5. Transtornos do Desenvolvimento 

3.2.6. Neuropsicologia das Síndromes Genéticas 

3.2.7. Relato de caso/ caso clínico 

3.2.8. Intervenções escolares/infantis 

3.3. O resumo deverá conter apenas o texto corrido, sem figuras ou tabelas, as quais              

poderão ser apresentadas posteriormente durante a apresentação do trabalho. 

3.4. Serão recusados relatos de casos sem clara originalidade e relevância que           

justifiquem sua apresentação. Considerando que os relatos de casos contribuem de           

modo importante para a troca de experiência entre os profissionais, a Comissão            

recomenda que sejam enviados apenas relatos de casos com evolução atípica, casos            

realmente raros e/ou que tenham destacados os argumentos de relevância à           

discussão em comunidade científica. 

3.5. Serão recusados trabalhos que constem apenas de revisão da literatura. 

3.6. Resultados baseados em afirmações como “resultados serão apresentados” e ou          

“dados serão analisados” não serão considerados. Estes devem ser expostos do           

modo mais claro possível e as conclusões devem ser baseadas nos dados            

apresentados. Neste caso, os autores deverão redigir ao menos os resultados           

preliminares, se for de um estudo em andamento, por exemplo. 

4. Instruções para confecção de resumos 

4.1. O resumo deve ser estruturado em: Introdução, Métodos, Resultados e Discussão.           

Os resumos de pôster da categoria “Relato de caso/ caso clínico” deverão ser estruturados              

em: Apresentação do Caso, Discussão e Comentários Finais. 

4.2. O título deve ser conciso, refletir o estudo a ser apresentado e conter o máximo de                

250 caracteres (incluindo espaços). 

4.3. Deve ser mencionado nos métodos se o estudo estava de acordo com normas do              

Comitê de Ética responsável.  



 
4.4. O resumo deverá conter o máximo de 300 palavras (sem espaços) na modalidade de              

Pôster Eletrônico e no máximo 500 palavras (sem espaços) na modalidade de Comunicação             

Oral. 

4.5. Palavras-chave: registrar até seis palavras-chave. 

4.6 Não deverão ser incluídas referências bibliográficas. 

 

5. Da apresentação dos trabalhos selecionados 

5.1. Modalidade de Pôster Eletrônico 

5.1.1. O autor do trabalho selecionado deverá confeccionar um pôster digital no           

formato PDF conforme o modelo disponível para download: (click aqui para acessar            

o modelo) 

5.1.2 O pôster digital deverá ser apresentado pelo primeiro autor do trabalho           

através de um vídeo de aproximadamente 5 minutos, não podendo exceder o            

máximo de 10 minutos. O pôster deve aparecer como tela principal no vídeo e o               

autor pode colocar a sua imagem em vídeo como tela secundária ou gravar apenas o               

áudio.  

5.1.3 O pôster digital (PDF) e o vídeo deverão ser encaminhados juntos para o             

endereço de email oficial do evento encontroneuropsiescolar@gmail.com até o dia          

12 de abril de 2021. 

5.2. Modalidade de Comunicação Oral 

5.2.1 O autor de cada trabalho selecionado irá apresentar ao vivo durante o evento.             

A apresentação deverá ter duração entre 15 e 20 minutos. 

5.2.2 Durante a apresentação do trabalho, o autor deverá permanecer com a           

câmera e o microfone ligado, bem como compartilhar a tela para exibição dos slides              

da apresentação. 

5.2.3 A transmissão ao vivo das apresentações acontecerão durante o evento de           

acordo com o cronograma. Teremos 10 apresentações durante o dia 20 de abril.  

5.2.4 O horário específico da transmissão de cada trabalho será divulgado ao autor            

no próprio email com resultado de aprovação, bem como disponibilizado no           

cronograma do evento (no site oficial). 

https://drive.google.com/file/d/1dYm1L9gO24k13ibzirsMA9LW2RnN0Ym1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dYm1L9gO24k13ibzirsMA9LW2RnN0Ym1/view?usp=sharing
mailto:encontroneuropsiescolar@gmail.com


 
5.2.4 A banca terá dez minutos para arguir cada candidato. Todos os participantes            

do evento poderão assistir às apresentações dos candidatos, sendo possível fazer           

perguntas e comentários via chat. Fica a critério da banca avaliadora selecionar            

perguntas dos participantes ou não conforme o tempo disponível. 


