
EDITAL DO XXVI PRÊMIO ROCHA LIMA - 2019 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1 - O presente edital estabelece as regras para o XXVI Prêmio Rocha Lima, realizado pelo Departamento 
Científico do Centro Acadêmico Rocha Lima da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo; 
2 - Poderão ser inscritos no Prêmio Rocha Lima exclusivamente trabalhos que possuam como primeiro autor 
um acadêmico regularmente matriculado no curso de Medicina ou Enfermagem de qualquer faculdade, ou 
que tenha concluído a graduação há no máximo 01 (um) ano, contanto que o trabalho tenha se iniciado 
durante a graduação; 
3 - O apresentador do trabalho deve estar inscrito no XX Congresso Médico Acadêmico FMRP-USP, cuja 
programação contém a apresentação e entrega do XXVI Prêmio Rocha Lima; 
4 - Conforme a programação, a apresentação dos painéis terá início às 20h35min do dia 25 de outubro de 
2019, e a apresentação oral às 13h30min do dia 27 de outubro de 2019. 
5 - A apresentação dos painéis ocorrerá no Auditório da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, nas 
dependências do campus USP de Ribeirão Preto / SP. 
6 - A apresentação oral ocorrerá no Espaço de Eventos do Bloco Didático da Faculdade de Medicina, nas 
dependências do campus USP de Ribeirão Preto/SP. 
7 - Não haverá, de nenhuma forma, reembolso de inscrições. Desistência na apresentação do trabalho não 
impede o aluno de participar das demais atividades do congresso. 
 
DOS TRABALHOS 
8 - As categorias em que o trabalho poderá ser classificado serão as áreas de 
conhecimento médico envolvendo: 

a. Área Básica 
b. Área Clínica 
c. Área Cirúrgica 
d. Área de Medicina Preventiva e Educação Médica 
e. Área Translacional 

 
§ 1o: a aprovação da inscrição do trabalho em uma categoria é de responsabilidade e determinação 

exclusiva dos membros da comissão organizadora do XXVI Prêmio Rocha Lima. 
§ 2o: não serão aceitos trabalhos restritos a relato de caso. 
§ 3o: não serão aceitos projetos de extensão que se distanciam da metodologia científica. 

 
9 - O trabalho deverá ser apresentado por um aluno regularmente matriculado no curso de graduação em 
Medicina ou em Enfermagem, ou que tenha concluído a graduação há no máximo 01 (um) ano, e que seja o 
primeiro autor do trabalho; 
 
DAS NORMAS 
10 - Os trabalhos enviados não podem ter sido premiados em edições anteriores do Prêmio Rocha Lima; 
11 - A submissão do trabalho não implica em aceite imediato pela comissão; 
12 - A comissão poderá remanejar o trabalho da categoria em que foi inscrito; 
13 - A comissão reserva-se o direito de não aceitar trabalhos, caso eles não atendam aos requisitos; 
14 - A confecção dos resumos deverá ser baseada no modelo disponível em 
https://docs.google.com/document/d/1f5C6KWOLTW4WF-709KtLdDE131-XVvhjV73kDfuxkDI/edit?usp=sharin
g. Faça o download e preencha diretamente pelo Word ou outro editor de textos; envie em formato .pdf; 
15 - O resumo deverá conter as seguintes informações no cabeçalho: nome do aluno, apresentador, 
endereço, bairro, CEP, cidade, UF, telefone de contato, curso, faculdade, e-mail, unitermos do trabalho, título 
e autores; 
16 - O resumo deverá ser estruturado em: Introdução, Objetivo, Materiais e Métodos, Resultados e 
Conclusão; 

https://docs.google.com/document/d/1f5C6KWOLTW4WF-709KtLdDE131-XVvhjV73kDfuxkDI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1f5C6KWOLTW4WF-709KtLdDE131-XVvhjV73kDfuxkDI/edit?usp=sharing


17 - O resumo deverá conter no máximo 270 palavras; 
18 - As Fichas Resumo deverão ser enviadas no formato .pdf, para o site https://www.comafmrpusp.com; 
19 - Além do arquivo do resumo, deverá ser enviado um comprovante de matrícula do apresentador do 
trabalho; 
20 - Será enviado um e-mail de confirmação de recebimento da inscrição no XXVI PRL em até 7 dias úteis; 
21 - Os trabalhos serão avaliados pela Comissão Julgadora, que contará com docentes com titulação mínima 
de doutorado, vinculados à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e/ou a outras instituições de Ensino 
Superior; 
22 - A data limite para o envio de resumos será o dia 25 de setembro de 2019; 
23 - A submissão de trabalhos será gratuita. 
24 - Não serão aceitos trabalhos fora do prazo; 
25 - Os trabalhos selecionados serão divulgados até o dia 13 de outubro de 2019 no site do evento; 
26 - Não serão aceitos recursos e reconsiderações sobre os trabalhos; 
 
DA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 
27 - Os resumos deverão estar adequados às normas supracitadas para que possam concorrer ao XXVI 
Prêmio Rocha Lima; 
28 - Os trabalhos aceitos pela Comissão Julgadora deverão ser apresentados em forma de painel de 
dimensões máximas de 130 cm de altura por 110 cm de largura e mínimas de 90 cm de altura por 90 cm de 
largura; 
29 - Os alunos inscritos no PRL serão responsáveis por afixar o pôster, em local previamente designado, via 
e-mail, pela Comissão Organizadora, no dia 25 de outubro de 2019; 
30 - O pôster poderá ser confeccionado em língua portuguesa, espanhola ou inglesa; 
31 - A apresentação do pôster poderá ser feita em língua portuguesa, espanhola ou inglesa; 
32 - O pôster será apresentado pelo aluno em até 7 (sete) minutos e avaliado pelo seu mérito científico e por 
seu caráter autoexplicativo pela Comissão Julgadora e, em um segundo momento, o autor será questionado 
por até 5 (cinco) minutos sobre o seu trabalho; 
33 - Durante o Congresso, dez trabalhos, serão selecionados para a apresentação oral, obrigatória para fins 
de premiação, sendo no mínimo um de cada categoria; 
34 - É sugerido que os selecionados para a apresentação em pôsteres tragam sua apresentação em formato 
de powerpoint, dada a possibilidade de serem selecionados para a apresentação oral; 
35 - Todos os selecionados para a apresentação oral deverão entregar, à Comissão Organizadora, no dia 26 
de outubro, no momento da divulgação dos selecionados, através do site http://www.comafmrpusp.com, o 
arquivo que será exibido; 
36 - O tempo da exposição oral, improrrogável, é de 8 (oito) minutos, acrescidos em até 5 (cinco) minutos 
para possíveis esclarecimentos à Comissão Julgadora e à plateia. Ela será avaliada pelo seu mérito científico, 
qualidade de apresentação e desempenho na arguição; 
37 - Não serão divulgadas as notas das apresentações; 
38 - Em caso de empate no primeiro lugar, os membros da Comissão Julgadora reavaliarão esses trabalhos 
empatados a fim de definir um único vencedor; 
39 - O Prêmio de vencedor para cada categoria é de R$ 800,00 (oitocentos reais), além de menção honrosa; 
40 - O Prêmio Rocha Lima para o vencedor final é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), além do título 
de Vencedor do XXVI Prêmio Rocha Lima; 
41 - Não haverá a premiação de categoria para o vencedor final. 
42 - A Comissão Julgadora, achando conveniente e com antecedência, poderá requisitar maiores informações 
sobre o trabalho inscrito. Estas deverão ser enviadas pelos autores em tempo estipulado pela própria 
Comissão Julgadora. 
43 - Os casos omissos neste regulamento serão avaliados pela Comissão Organizadora do evento. 
 
Ribeirão Preto, 27 de julho de 2019. 
Comissão Organizadora do XXVI Prêmio Rocha Lima 
 


