
II Encontro da AMP das Residências de Minas Gerais dia 16 de 

março de 2019 

Local: Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais 
 

REGULAMENTO DE TRABALHOS 
 

 

1. Serão selecionados 04 (quatro) trabalhos para apresentação oral, sendo 

dois na categoria “caso clínico” e dois na categoria “pesquisa”; 

2. O prazo limite para inscrição de trabalhos é 10 de fevereiro de 2019; 

3. Cada autor, regularmente matriculado em um programa de residência 

médica de psiquiatria em Minas Gerais, ou que tenha terminado sua 

residência em 2019, poderá submeter o máximo de 2 (dois) trabalhos; mas 

apenas um trabalho de cada autor poderá ser premiado. 

4. Cada trabalho poderá ter até 5 (cinco) coautores 

5. A inscrição dos trabalhos será feita exclusivamente via Internet, através 

do e-mail:amp@ammgmail.org.br 

6. Os resumos para os trabalhos na categoria “pesquisa” deverão ser 

elaborados de acordo com as categorias “Pesquisas Originais”, Ensaios 

Clínicos” ou “Revisão Sistemática” e deverão ser compostos 

obrigatoriamente pelos seguintes itens: 

 Objetivo 

 Método 

 Resultados 

 Conclusões 

7-Todos os resumos deverão ter, obrigatoriamente titulo, nome e afiliações 

de todos os coautores. O resumo de cada trabalho, em português e com no 

máximo 2.000 (dois mil) caracteres, deverá ser digitado e enviado para: 

amp@ammgmail.org.br  

8. Ao submeter um trabalho o autor principal concorda, inclusive em nome 

dos coautores, com o teor deste regulamento e autoriza a reprodução do 

mesmo em publicações impressas ou eletrônicas promovidas pela 

Associação Mineira de Psiquiatria e/ou pela Associação Brasileira de 

Psiquiatria; 

9. A Comissão Científica do evento selecionará os trabalhos que serão 

apresentados como Tema Livre durante a programação científica do 

encontro dos residentes. 
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10. Os autores principais serão comunicados da aceitação ou não de 

seus trabalhos inscritos, exclusivamente por e-mail, até 20/02/2019. 

11. Será destinado o tempo de 10 (dez) minutos para cada um dos 

trabalhos selecionados para apresentação oral, seguidos de 5 minutos de 

discussão; 

12. Será emitido um certificado para cada trabalho apresentado, com 

o nome de todos os autores na ordem e na forma em que forem inseridos 

no resumo. 

13. Os certificados de apresentação oral serão entregues ao 

apresentador imediatamente após a apresentação; 

14. Os autores dos dois melhores trabalhos, um na categoria 

pesquisa e outro na categoria caso clínico, serão premiados pela diretoria 

da AMP. Esses dois autores ganharão, cada um, inscrição gratuita para 

participar da próxima XXI Jornada Mineira de Psiquiatria, um certificado 

específico, e uma premiação no valor de 300,00 (trezentos reais) para 

ajudar nas despesas para participar da jornada (valor a ser dado no 

primeiro dia da jornada). 

15. As decisões da Comissão Científica são soberanas e irrecorríveis. 


