
 
 

 

 

XIII Jornada do Programa de Pós-Graduação em Patologia 

Repensando a Ciência na Pandemia 

31/08/2021 a 02/09/2021 

 

NORMAS DA XIII JORNADA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PATOLOGIA 

DA UFCSPA 

 

A Comissão Coordenadora do PPG Patologia e a Comissão Organizadora da XIII Jornada do PPG 

Patologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) tornam públicas as 

normas da XIII Jornada do PPG Patologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, 

convocando todos os estudantes de pós-graduação do programa a participar por meio da submissão de 

seus trabalhos científicos. 

A Jornada, que ocorrerá nos dias 31 de agosto, 01 e 02 de setembro de 2021, é o evento que 

compreende as qualificações de doutorado e o acompanhamento de curso de mestrado e doutorado dos 

alunos do PPG Patologia, além de proporcionar um espaço de debate e disseminação do conhecimento, 

por meio de palestras relacionadas ao tema abordado. Nesta XIII Edição, o tema da Jornada será 

“Repensando a Ciência na Pandemia”. 

 

1. Das disposições gerais 

1.1 Os trabalhos submetidos à Jornada deverão ser oriundos dos projetos de Mestrado ou 

Doutorado de todos os alunos regulamente matriculados nos respectivos cursos do PPG Patologia da 

UFCSPA. 

1.2 Os trabalhos dos alunos de doutorado matriculados há mais de 18 meses, que não tenham 

feito seu exame de qualificação em edições anteriores da Jornada do PPG Patologia, serão avaliados e 

arguidos por uma comissão avaliadora durante os dias 01 e 02 de setembro de 2021, em conferência 

aberta, a ser realizada de forma virtual. 

1.3 Os demais trabalhos, correspondentes ao acompanhamento do curso de mestrado e 

doutorado, serão avaliados por uma comissão de acompanhamento discente, no dia 31 de agosto, em 

sessões fechadas. 



 
 

 

1.4 O público em geral poderá inscrever-se para participar do evento na condição de 

participante/congressista, tendo acesso ao conteúdo apresentado nas conferências on-line, conforme a 

Programação do evento. 

 

2. Da Inscrição no evento 

2.1 Todos os participantes deverão proceder à inscrição no evento via GoogleForms. 

2.1.1 Para os alunos do PPG Patologia, a inscrição será computada com o envio dos 

trabalhos, via link indicado no item 3.2. 

2.1.2 Para o público em geral, a inscrição deverá ser feita pelo link 

https://forms.gle/o3n9r6pa9rJyeKEY6, a partir das 08 horas do dia 16 de agosto de 

2021 até o dia do início do evento (31 de agosto de 2021). 

 

3. Das regras para submissão dos trabalhos: 

3.1 Os alunos de mestrado e doutorado deverão elaborar um vídeo de uma apresentação oral 

do seu trabalho e um abstract do respectivo estudo, cujas normas estão explicitadas no item 4 deste 

regulamento. 

3.2 O envio de: (1) abstract (ver item 4 e no anexo 1), (2) link do vídeo (ver item 4 e anexo 2) 

e (3) dados de acompanhamento do curso será feito a partir do preenchimento de um formulário de envio 

de trabalhos, no GoogleForms, pelo link https://forms.gle/waSqvD4SLheVdszCA. 

3.3 O período de envio dos trabalhos inicia às 08 horas do dia 16 de agosto de 2021 e se 

encerra às 18h do dia 20 de agosto de 2021 (horário de Brasília). 

3.4 A apresentação oral de trabalhos está destinada aos alunos de Mestrado e Doutorado do 

PPG-Patologia, como atividade obrigatória do PPG Patologia. No contexto de ensino remoto emergencial, 

solicitamos que seja feita a gravação em vídeo da apresentação, para avaliação da comissão de 

acompanhamento discente ou pela banca de qualificação de doutorado. 

3.5 No caso dos alunos do doutorado que farão a qualificação do seu projeto (conforme 

listagem em anexo), a apresentação em vídeo será reproduzida nos turnos previsto na Programação do 

evento, avaliada e questionada por banca, como Qualificação do Doutorado.  

3.6 Para os demais alunos, o vídeo da apresentação oral enviado e a ficha de 

acompanhamento de cada projeto serão avaliadas por banca e o aluno receberá avaliação e sugestões por 

escrito. 

 

https://forms.gle/o3n9r6pa9rJyeKEY6
https://forms.gle/waSqvD4SLheVdszCA


 
 

 

4. Das normas para elaboração dos trabalhos 

4.1 Normas para elaboração do abstract 

4.1.1 O Abstract deverá ser elaborado em língua inglesa e apresentar a seguinte estrutura 

(modelo disponível no Anexo 1):  

Title;  

Authors; 

Affiliations; 

Introduction; 

Objectives; 

Materials and Methods; 

Results (resultados finais, parciais ou esperados); 

Conclusions (ou perspectivas futuras para trabalhos não finalizados). 

4.1.2 O texto do abstract não deve exceder 400 palavras e a formatação deve ser fonte 

Calibri, corpo 12. 

4.1.3 O título do abstract deve ser em fonte Calibri, corpo 12, em LETRAS MAIÚSCULAS. 

 

4.2 Normas para elaboração do vídeo 

4.2.1 Cada Pós-Graduando deverá enviar obrigatoriamente uma gravação em vídeo com a 

sua apresentação oral, em formato de link de acesso livre no Google Drive, com a 

duração MÁXIMA DE 10 min, contendo os seguintes itens: título, autores, 

orientadores, linha de pesquisa, introdução, objetivos, materiais e métodos, 

resultados (mesmo que parciais), conclusões (ou perspectivas futuras para trabalhos 

não finalizados) e referencial bibliográfico. 

4.2.2 Uma sugestão de roteiro para gravação e disponibilização do link da gravação 

encontra-se no Anexo 2. 

 

5. Da Comissão Avaliadora da Jornada e da avaliação dos trabalhos 

5.1 A Comissão avaliadora será composta por docentes do colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Patologia. 

5.2 As Qualificações de Doutorado serão avaliadas por três avaliadores que não tenham 

vínculo com o trabalho desenvolvido pelo estudante. Após a exibição do vídeo durante a programação da 



 
 

 

Jornada, os membros da banca farão a arguição do doutorando a respeito do conteúdo apresentado no 

vídeo, de modo síncrono, na plataforma de videoconferência/streaming da Jornada.  

5.2.1 A arguição pelos membros da banca, juntamente com a resposta do aluno, não deverá 

exceder 20 minutos, totalizando 30 minutos para cada qualificação (considerado o 

tempo do vídeo transmitido). 

5.3 Os demais trabalhos serão avaliados por dois avaliadores que não tenham vínculo com o 

trabalho desenvolvido pelo estudante, os quais farão comentários e sugestões em ficha própria de 

avaliação, disponibilizada pela Comissão Organizadora. 

 

6. Do Prêmio de Divulgação Científica 

6.1 O Prêmio de Divulgação Científica está regulamentado por edital próprio (Edital 01/2021 

PPG Patologia). 

6.2 Os vencedores do Prêmio serão divulgados no 02 de setembro de 2021 às 17 horas e 45 

minutos, previamente ao encerramento da Jornada. 

 

7. Da atribuição de crédito para alunos do PPG Patologia da UFCSPA 

7.1 Os alunos de mestrado e doutorado do PPG Patologia da UFCSPA que acompanharem as 

palestras (com 75% de presença) e apresentações, enviando o relatório de avaliação crítica das 

apresentações de doutorado dos turnos dos dias 01 e 02 de setembro, terão direito à atribuição de 01 

crédito. 

 

8. Dos certificados 

8.1 A emissão dos certificados será feita pelo PPG Patologia, após o encerramento do evento, 

mediante participação igual ou superior a 75% nos dias e turnos previstos na Programação do Evento, 

verificada por listas de presenças nas sessões, sendo fornecido um certificado por participante. 

8.2 Aos apresentadores de trabalhos será fornecido um certificado de apresentação, no qual 

constará a ordem dos autores informada nos documentos submetidos à Jornada. 

 

 

 

 

 



 
 

 

9. Do Cronograma 

EVENTO DATA 

Divulgação do Edital 23 de julho de 2021 

Período de Submissão dos Trabalhos 16 a 20 de agosto de 2021 

Jornada 31 de agosto a 02 de setembro de 2021 

Premiação 02 de setembro de 2021  

 

 

10. Das Disposições Finais 

10.1 Os casos omissos e eventuais dúvidas serão analisados e esclarecidos pela Comissão 

Organizadora da XIII Jornada do PPG Patologia, pelo email jornadapatologia2021@gmail.com. 

 

 

 

Comissão Coordenadora PPG Patologia  

Comissão Coordenadora XIII Jornada do PPG Patologia: Repensando a Ciência na Pandemia 

 

Porto Alegre, 23 de julho de 2021. 

  

mailto:jornadapatologia2021@gmail.com


 
 

 

Anexo 1 

Abstract 

 

 

• Redigido em língua inglesa;  

• Título: fonte Calibri, corpo 12, LETRA MAIÚSCULA. 

• Autores e coautores: nome completo conforme será disponibilizado no certificado 

• Instituição: 1Graduate Program in Pathology, Federal University of Health    

Sciences of Porto Alegre (UFCSPA), Porto Alegre, RS, Brazil; 2Outras (se for o caso) 

• Estrutura*: Introduction;  

     Objectives;  

     Materials and Methods;  

     Results (resultados finais, parciais ou esperados);  

     Conclusions (ou perspectivas futuras para trabalhos não finalizados) 

*máximo de 400 palavras 

  



 
 

 

Anexo 2 

Gravação do Vídeo/Seminário 

 
 

1- Organize os slides da sua apresentação, lembrando que a apresentação deve conter os seguintes 
tópicos: 

• título, autores, orientadores, linha de pesquisa, introdução, objetivos, materiais e métodos, 

resultados (mesmo que parciais), conclusões (ou perspectivas futuras para trabalhos não 

finalizados) e referencial bibliográfico. 

 

2 - A gravação da apresentação deve ser feita usando o Google Meet: 

- crie um link próprio para a sua apresentação, vinculado ao seu e-mail institucional; 

-grave a apresentação com compartilhamento de tela, onde devem aparecer os slides criados por você 
(cuide para não ultrapassar os 10 minutos de apresentação); 

- ao encerrar a gravação o vídeo será enviado automaticamente para o seu e-mail e drive (vinculado ao 
e-mail institucional); 

-assista a sua gravação para verificar principalmente se o som ficou bom; 

-mude o nome do arquivo para: (seu nome)_Jornada_Patologia_2021 

 

3 – O link da gravação deve ser enviado no campo próprio identificado no Formulário de Submissão de 
Trabalhos: 

-no seu Drive copie o link para compartilhamento 

 1 - abra o vídeo 

 2 - clique nos 3 pontos na barra superior direita 

 3 - selecione COMPARTILHAR 

 4 - clique nas CONFIGURAÇÕES 

 5 - marque as duas opções que aparecem e retorne (seta para a esquerda) 

 6 - verifique se na parte inferior está marcado para UFCSPA, se não estiver clique em alterar e 
selecione UFCSPA 

 7 - clique em copiar link (em azul) 

8 – insira o link copiado no campo próprio do formulário de submissão de trabalhos da Jornada 

 


