EDITAL 2020/02 – SUBMISSÃO DE TRABALHOS
ACADÊMICOS
A Comissão Organizadora da III MINDS – Mostra de Inovação e
Desenvolvimento em Saúde, a ser realizada nos dias 01, 02 e 03 de setembro de
2020, de forma 100% online na plataforma Zoom e transmitida,
simultaneamente, pelo YouTube, torna público o presente edital, visando a
submissão e seleção de trabalhos científicos e startups.
1. OBJETIVO
A III MINDS – Mostra de Inovação e Desenvolvimento em Saúde visa
promover um ambiente para proporcionar aos estudantes, pesquisadores e
empreendedores um espaço para compartilhar experiências, que envolvam
principalmente a aplicabilidade multiprofissional de diversas modalidades do
conhecimento na área da saúde, como setores de inovação, gestão, tecnologia,
empreendedorismo e liderança.
2. PÚBLICO ALVO
A III MINDS está aberta à participação de acadêmicos e profissionais de
todos os cursos que tenham experiências, Startups ou novas tecnologias, com
interesse na temática, sobre inovação, gestão, tecnologia, empreendedorismo e
liderança na saúde, dispostos a ampliar seus conhecimentos.
3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO, ACEITAÇÃO
APRESENTAÇÃO ORAL DE TRABALHOS ACADÊMICOS

E

3.1 Para inscrever trabalhos acadêmicos e startups, o autor principal deverá
estar inscrito na III MINDS.

O resumo deverá ser enviado pelo autor principal, inscrito no evento, pelo
e- mail mostraminds@gmail.com. A versão eletrônica deverá se enquadrar nas
seguintes normas:
-FORMATO: PDF e Word;
-FONTE: Times New Roman;
-TAMANHO da FONTE: Tamanho 12;
-ESPAÇAMENTO: Espaçamento entrelinhas simples;
-RESUMO: Digitado em parágrafo único, justificado, contendo até 1000
palavras (excluindo-se título, palavras-chave e tópicos referentes à modalidade
de resumo escolhida). As referências bibliográficas não serão incluídas na
contagem de palavras.
Os trabalhos científicos/propostas de startups deverão ser enviados,
exclusivamente, pelo e-mail informado até a data 23/08/2020, às 23h59 minutos.
Não serão aceitas submissões enviadas via fax, correio ou qualquer outro meio
além do e-mail supracitado, como também não serão aceitos envios após a data
limite estabelecida.
•

3.1.1 Somente serão aceitos trabalhos com no máximo 06 (seis) autores.

Cada inscrito poderá enviar um único trabalho como autor principal, não
havendo limites para co-autoria. Apresentação deverá ser realizada pelo autor
principal, segundo os itens 3.6 e 3.7 desse edital.
3.2 Esse edital destina-se ao credenciamento e seleção de:
•

3.2.1 Resumo de Atividade de Pesquisa, apresentando: Introdução,

Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusões e Referências (no máximo
cinco referências);
•

3.2.2 Liderança e comportamento humano na área da Saúde,

apresentando: Introdução, Metodologias, Resultados e Conclusões;

•

3.2.3 Ciência e Inovação, apresentando: Introdução, Metodologias,

Resultados e Conclusões;
•

3.2.4 Gestão e Inovação na Saúde, apresentando: Introdução,

Metodologias, Resultados e Conclusões;
•

3.2.5 Liderança e empreendedorismo, apresentando: Introdução,

Metodologias, Resultados e Conclusões.
•

3.2.6 Startups que estejam desenvolvendo soluções tecnológicas,

pesquisas, estudos ou quaisquer atividades que vai de encontro com os
objetivos desse evento.
OBS: Não serão aceitas inscrições de trabalhos de revisão bibliográfica
narrativa.
3.3 Todos os trabalhos acadêmicos inscritos por estudantes de graduação
devem indicar o orientador - docente de Instituição de Ensino Superior.
3.4 Os autores dos trabalhos acadêmicos serão considerados responsáveis
pelo conteúdo e origem do material apresentado, isentando a Comissão
Organizadora do Evento de qualquer responsabilidade em caso de plágio ou
eventuais conflitos éticos. Não serão aceitas inscrições de trabalhos acadêmicos
publicados ou apresentados anteriormente.
3.5 Os trabalhos acadêmicos inscritos serão apreciados, selecionados e
ranqueados por uma Comissão Avaliadora, composta por docentes da Faculdade
Meridional – IMED e/ou avaliadores com conhecimento nas áreas afins ao tema.
3.6 Os 4 (quatro) melhores trabalhos/startups aprovados terão sua
apresentação oral através de vídeo gravado, pelo autor principal, que deverá ser
encaminhado via e-mail para mostraminds@gmail.com até as 14:00 horas do dia
31/08/2020. Com o envio do vídeo declara-se que o orador/autor autoriza a
utilização de sua imagem, referente ao conteúdo produzido para a III MINDS,
seja em foto, vídeo ou áudio, em caráter gratuito, bem como responsabiliza-se
pela autorização de terceiros que possam aparecer no vídeo.

3.7 O vídeo deverá ser em formato pitch, onde o orador/autor realizará o
convencimento do público referente a sua pesquisa/empresa que deverá conter
cunho de divulgação científico e ter duração de 3 a 5 minutos. Não se recomenda
a utilização de materiais de suporte para a apresentação, como Power Point ou
imagens.
A divulgação dos vídeos na III MINDS será nos dias 02/09/2020 e
03/09/2020, a partir das 19:00 horas, através da plataforma online utilizada pelo
evento.
Os 20 (vinte) melhores classificados terão seus trabalhos transformados
em formato de capítulo no e-book do evento.
Os prêmios serão anunciados pelo anfitrião da III MINDS no dia
02/09/2020, a partir das 19:00 horas. E a premiação dos 4 melhores ranqueados
será no último dia do evento, dia 03/09/2020, a partir das 19:00 horas.
3.8 Os resultados da avaliação dos trabalhos acadêmicos/startups inscritos
serão enviados via e-mail para os autores, até dia 28/08/2020, às 23h59 minutos.
4. CERTIFICADOS DOS TRABALHOS ACADÊMICOS
4.1 Será fornecido um certificado por trabalho acadêmico aceito no evento,
classificado entre os 20 (vinte) melhores aprovados. E os 4 primeiros
ranqueados, escolhidos para apresentação dos conteúdos através de vídeo no
formato pitch, receberão certificação especial pela explanação oral.
4.2 Os certificados serão enviados via e-mail para o endereço eletrônico
informado no ato de inscrição do trabalho acadêmico.
Passo Fundo/RS, 11/08/2020

