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Anexo 1 - Estrutura dos diapositivos para a apresentação de um ARTIGO ORIGINAL

[Autores]

[Título]

[Instituição]

[Imprenta]
1/15

1. Introdução
1.1. Contexto

[Referência]                   2/15

1.2. Hipótese

1.3. Objetivo

[Referência]                  3/15

2. Métodos
- Comitê de Ética em Pesquisa
2.1. Tipo de estudo

2.2. Local

[Referência]                     4/15

2.3. Amostra
2.3.1. Critério de inclusão

2.3.2. Critérios de exclusão

[Referência]                   5/15

2.3.3. Amostragem

2.3.4. Consentimento livre e esclarecido

[Referência]                  6/15

2.4. Procedimentos

[Referência]                     7/15

2.5. Variáveis
2.5.1. Variável primária

[Referência]                  8/15

2.5.2. Variáveis secundárias

2.5.3. Dados complementares

[Referência]                 9/15

2.6. Método Estatístico
2.6.1. Cálculo do tamanho da amostra

2.6.2. Análise estatística

[Referência]                  10/15

3. Resultados
3.1. Desvios da pesquisa

[Referência]               11/15

3.2. Características da amostra

[Referência]              12/15

3.3. Variáveis
3.3.1. Variável primária

[Referência]                  13/15

3.3.2. Variáveis secundárias

[Referência]                14/15

4. Conclusão

[Referência]               15/15

Observação 1. Os itens que aparecem entre colchetes devem ser substituídos pelos textos apropriados. Lembre-se de retirar os colchetes.
Observação 2. O item procedimentos só existe em três tipos de estudo: a) nos ensaios clínicos aleatórios; b) nos estudos de coorte; e c) nos
estudos de acurácia. Nos ensaios clínicos aleatórios existem três subitens: os grupos estudados; a técnica de randomização; a técnica de
mascaramento. Nos estudos de acurácia existem três subitens: o teste diagnóstico; o padrão ouro; a técnica de interpretação dos exames. Nos
estudos de coorte existem três subitens: a exposição, ...
Observação 3. Caso no artigo não exista o item procedimentos, retire este item e renumere os itens seguintes.
Observação 4. Para preparar a apresentação usando a estrutura proposta será preciso “reescrever” partes do artigo que não estão destacadas,
mas que são indispensáveis para a avaliação da qualidade da informação. Caso o artigo não apresente um ou mais dos itens da estrutura acima,
coloque a expressão “não descrito no artigo”, para que a platéia saiba que a falha é do artigo e não do apresentador.
Observação 5. As referências que estão entre colchetes, devem ser utilizadas de acordo com as necessidades. Por exemplo, ao citar algum autor
no contexto, é obrigatório colocar a referência completa no rodapé do diapositivo, e assim por diante.
Observação 6. O formato da referência é determinado pelas normas de Vancouver (URL: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).
Observação 7. A estrutura dos diapositivos para apresentação de artigos de relato de caso e de revisão da literatura é outra.
Observação 8. O número total de quinze diapositivos proposto no esquema acima é apenas uma sugestão. Faça modificações de acordo com as
necessidades. Se possível, acrescente novos diapositivos com tabelas, gráficos e imagens do artigo para facilitar o entendimento da platéia.
Observação 9. O conteúdo dos diapositivos deve ser apresentado por tópicos e não por frases completas (parágrafos) como aparecem no artigo
original. Note que a informação é a mesma, mas a forma como é escrita é diferente.
Observação 10. O item discussão que aparece no artigo original não é preciso apresentar.
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Anexo 2 - Estrutura dos diapositivos para a apresentação de um RELATÓRIO FINAL (tese)

[Autor]

[Título]

[Texto pequeno]

[Cidade]
[Ano]

1/15

1. Introdução
1.1. Contexto

[Referência]                   2/15

1.2. Hipótese

1.3. Objetivo

                  3/15

2. Métodos
- Comitê de Ética em Pesquisa
2.1. Tipo de estudo

2.2. Local

                     4/15

2.3. Amostra
2.3.1. Critério de inclusão

2.3.2. Critérios de exclusão

             [Referência]                 5/15

2.3.3. Amostragem

2.3.4. Consentimento livre e esclarecido

     [Referência]                6/15

2.4. Procedimentos

[Referência]                     7/15

2.5. Variáveis
2.5.1. Variável primária

[Referência]                  8/15

2.5.2. Variáveis secundárias

2.5.3. Dados complementares

[Referência]                 9/15

2.6. Método Estatístico
2.6.1. Cálculo do tamanho da amostra

2.6.2. Análise estatística

[Referência]                  10/15

3. Resultados
3.1. Desvios da pesquisa

               11/15

3.2. Características da amostra

              12/15

3.3. Variáveis
3.3.1. Variável primária

                   13/15

3.3.2. Variáveis secundárias

14/15

4. Conclusão

15/15

Observação 1. Os itens que aparecem entre colchetes devem ser substituídos pelos textos apropriados. Lembre-se de retirar os colchetes.
Observação 2. O item procedimentos só existe em três tipos de estudo: a) nos ensaios clínicos aleatórios; b) nos estudos de coorte; e c) nos
estudos de acurácia. Nos ensaios clínicos aleatórios existem três subitens: os grupos estudados; a técnica de randomização; a técnica de
mascaramento. Nos estudos de acurácia existem três subitens: o teste diagnóstico; o padrão ouro; a técnica de interpretação dos exames. Nos
estudos de coorte existem três subitens: a exposição, ...
Observação 3. Caso no relatório final não exista o item procedimentos, retire este item e renumere os itens seguintes.
Observação 4. Para preparar a apresentação usando a estrutura proposta será preciso que seu relatório final esteja bem elaborado. Caso note a
falta de alguns destes itens no seu relatório final, discuta com seu orientador a necessidade de apresentá-lo.
Observação 5. As referências que estão entre colchetes, devem ser utilizadas de acordo com as necessidades. Por exemplo, ao citar algum autor
no contexto, é obrigatório colocar a referência completa no rodapé do diapositivo, e assim por diante.
Observação 6. O formato da referência é determinado pelas normas de Vancouver (URL: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).
Observação 7. A estrutura dos diapositivos para apresentação de artigos de relato de caso e de revisão da literatura é outra.
Observação 8. O número total de quinze diapositivos proposto no esquema acima é apenas uma sugestão. Faça modificações de acordo com as
necessidades. Se possível, acrescente novos diapositivos com tabelas, gráficos e imagens do relatório final para facilitar o entendimento da
platéia.
Observação 9. O conteúdo dos diapositivos deve ser apresentado por tópicos e não por frases completas (parágrafos) como aparecem no artigo
original. Note que a informação é a mesma, mas a forma como é escrita é diferente.
Observação 10. Não é preciso apresentar os itens “revisão da literatura” e “discussão” que aparecem no relatório final.
Observação 11.. A estrutura para a apresentação do relatório final é igual a estrutura para a apresentação de um tema livre oral.
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Anexo 3 - Estrutura dos diapositivos para a apresentação de um PROJETO DE PESQUISA

[Autor]

[Título]

[Texto pequeno]

[Cidade]
[Ano]

1/10

1. Razões e Objetivos da Pesquisa
1.1. Contexto (justificativa)

[Referência]                   2/10

1.2. Hipótese

1.3. Objetivo

                  3/10

2. Plano de Trabalho e Métodos
- Comitê de Ética em Pesquisa
2.1. Tipo de estudo

2.2. Local

                     4/10

2.3. Amostra
2.3.1. Critério de inclusão

2.3.2. Critérios de exclusão

             [Referência]                 5/10

2.3.3. Amostragem

2.3.4. Consentimento livre e
esclarecido

     [Referência]                6/10

2.4. Procedimentos

[Referência]                     7/10

2.5. Variáveis
2.5.1. Variável primária

[Referência]                  8/10

2.5.2. Variáveis secundárias

2.5.3. Dados complementares

[Referência]                 9/10

2.6. Método Estatístico
2.6.1. Cálculo do tamanho da amostra

2.6.2. Análise estatística

[Referência]                  10/10

Observação 1. Os itens que aparecem entre colchetes devem ser substituídos pelos textos apropriados. Lembre-se de retirar os colchetes.
Observação 2. O item procedimentos só existe em três tipos de estudo: a) nos ensaios clínicos aleatórios; b) nos estudos de coorte; e c) nos
estudos de acurácia. Nos ensaios clínicos aleatórios existem três subitens: os grupos estudados; a técnica de randomização; a técnica de
mascaramento. Nos estudos de acurácia existem três subitens: o teste diagnóstico; o padrão ouro; a técnica de interpretação dos exames. Nos
estudos de coorte existem três subitens: a exposição, ...
Observação 3. Caso no projeto de pesquisa não exista o item procedimentos, retire este item e renumere os itens seguintes.
Observação 4. Para preparar a apresentação usando a estrutura proposta será preciso que seu projeto esteja bem elaborado. Caso note a falta
de alguns destes itens no seu projeto de pesquisa, discuta com seu orientador a necessidade de apresentá-lo.
Observação 5. As referências que estão entre colchetes, devem ser utilizadas de acordo com as necessidades. Por exemplo, ao citar algum autor
no contexto, é obrigatório colocar a referência completa no rodapé do diapositivo, e assim por diante.
Observação 6. O formato da referência é determinado pelas normas de Vancouver (URL: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).
Observação 7. O número total de dez diapositivos proposto no esquema acima é apenas uma sugestão. Faça modificações de acordo com as
necessidades.
Observação 8. O conteúdo dos diapositivos deve ser apresentado por tópicos e não por frases completas (parágrafos) como aparecem no projeto
de pesquisa. Note que a informação é a mesma, mas a forma como é escrita é diferente.
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