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TRABALHO CIENTÍFICO - TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE 
RESIDÊNCIA/ESPECIALIZAÇÃO EM GERIATRIA e GERONTOLOGIA DO HC-FMUSP 

 
Datas importantes: 
 
Submissão de resumo, poster e vídeos com apresentação oral: 31/08/2022 

Lista de aprovados para apresentação nas mesas científicas do GERO 2022: 07/09/2022 
 
*Sujeito a alteração de data sem aviso prévio. 

 
REGRAS PARA TRABALHO CIENTÍFICO – TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE 
RESIDÊNCIA/ESPECIALIZAÇÃO EM GERIATRIA e GERONTOLOGIA DO HC-FMUSP 

 
Critérios de Submissão 

 

Quem pode submeter? 

Médicos do último ano da Residência Médica ou Especialização em Geriatria do HC-FMUSP 

ou profissionais da Especialização em Gerontologia do HC-FMUSP. 

Trabalhos de Conclusão de Residência e Especialização em Geriatria e Gerontologia do HC-

FMUSP serão avaliados por um Comitê Científico que analisará o resumo, poster e vídeo com 

apresentação oral seguindo critérios de relevância do tema, qualidade científica geral do 

estudo e desempenho de apresentação. Todos trabalhos serão apresentados no Congresso na 

forma de pôster digital online, sendo que alguns serão selecionados ou apresentação oral 

na programação do evento.  

 
Orientações para Submissão 

 

É preciso submeter o trabalho completo ou só o resumo? 

É necessária a submissão do resumo do trabalho, poster digital e um vídeo de apresentação do 
trabalho com até 10 minutos de duração. 

 
Um autor pode submeter mais de um trabalho? Quantos coautores serão permitidos por 

trabalho? 

Apenas um trabalho por autor e seus respectivos orientador e supervisor. Pode-se acrescentar 

apenas mais 2 (dois) coautores. 

 
Regras do Resumo: 

Enviar o resumo em português, elaborado em Word (versão 6.0 ou superior) utilizando fonte tipo 

Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5. O texto propriamente dito deverá ser iniciado em novo 
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parágrafo, após 2 espaços simples e continuar sem interrupções até o término. 

 

TÍTULO: até 200 caracteres. 

AUTORES: Nomes completos dos autores. O primeiro autor deverá ser o 

residente/especializando responsável pelo trabalho, seguido do orientador e o último autor 

deverá ser o supervisor do trabalho. Caso orientador e supervisor forem a mesma pessoa, seu 

nome deverá aparecer como último autor. Os demais autores devem ter participado 

suficientemente do trabalho para assumir a responsabilidade pública do conteúdo. 

 

RESUMO: limitados até 2.000 caracteres considerando espaço.  

 

 ARTIGOS ORIGINAIS: o resumo deverá constar: objetivos, métodos, resultados e 

conclusão.  

 

 ARTIGOS DE REVISÃO:  o resumo e palavras-chave devem ser 

organizados para cobrir o assunto que está sendo revisado. O resumo 

não deve ser divididos em seções. Se apropriado, o método de coleta 

de referência deve ser descrito.  

 

 RELATOS DE CASOS: o resumo deverá conter: introdução, 

descrição de caso e comentário.  

 

 

PALAVRAS-CHAVES: usar 3-6 itens de Medical Subject Headings (MeSh). 

 

Para cada trabalho apresentado será fornecido um único certificado com o nome do autor e dos 

coautores. 

 
Regras de Poster Digital 

Enviar seu poster digital no formato PDF. 

Trabalho desenvolvido em uma única página com a medida de 28cm x 38cm, no modo retrato 

(vertical). 

Não é aconselhável utilizar fonte com o corpo menor que 15. 

No poster de trabalhos originais deverão constar: título, autores, instituição, introdução, objetivos, 

métodos, resultados, conclusão e referências bibliográficas; 

No poster de relato de caso deverão conter: título, autores, introdução, descrição de caso, 

discussão e referências bibliográficas; 

No poster de revisão de tema: título, autores, introdução, método de coleta, resultados e 

discussão e referências bibliográficas; 

Tabelas, gráficos e figuras são permitidas e devem conter legenda. 

Pelo menos 1 dos autores deve estar devidamente inscrito no GERO 2022. 
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Regras de Vídeo 

Os vídeos deverão ser enviados no formato MP4 e podem ser gravados a partir da plataforma 

Zoom ou Google Meet. 

Deverão ter no máximo 10 minutos de duração e deverá conter as informações completas sobre 

o trabalho de conclusão de residência/especialização. Poderão ser utilizados slides de apoio 

didático e outros recursos audiovisuais a critério do apresentador.  

O apresentador deverá ser obrigatoriamente o residente ou especializando responsável pelo 

trabalho. 

A apresentação deverá conter todas as seções esperadas em um trabalho científico: Título e 

Autores, Introdução, Objetivos, Materiais e Métodos, Resultados, Discussão e Conclusão.  

 

 

Trabalhos Aprovados para Apresentação Oral para Mesa “Melhores Trabalhos Científicos” 
do GERO 

 

Os trabalhos aceitos para a Apresentação Oral na Mesa “Melhores Trabalhos Científicos” 

do GERO 2022 serão incluídos na programação do dia 30/09/2022, e apresentação será 

presencial com transmissão ao vivo. 

 

Serão selecionados para apresentação oral:  

- 10 trabalhos de Geriatria para apresentação na mesa de Melhores Trabalhos Científicos  

- 2 trabalhos de Gerontologia para apresentação na mesa de Melhores Trabalhos Científicos  

 

Os trabalhos selecionados divididos em 4 sessões e deverão fazer apresentações orais de 15 

minutos. Ao final de cada sessão, haverá 15 minutos para discussão, abertas para perguntas e 

comentários da plateia e coordenadores de mesa para debate.  
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