Notícias da capa

Evento marcou aposentadoria do Prof. Marcelino Vieira em maio.

Acima, Prof. Marcelino e colegas:
Edelton Morato, Emerson Marques,
Fabricio Neves, Simone Lee, Leonardo
Staub, Leonardo Schiavon, Katia Lin,
Vanir Cardoso, Ana Stamm, Marisa
Coral, Marcelino Vieira, Marcos Lopes,
Bruno Wong, Li Shi Min, Degilson Silva,
Rachel Moritz, Roberto Heinisch,
Fernando Machado, Juliane Paupitz,
Roger Walz, Rafael Watanabe e Jane
da Silva.
Ao lado, Professores Ana Stamm e
Marcelino, amigos de longa data.

Fotos: André Guedes Vieira
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Acima, com colegas de
mais tempo; ao lado, com
os colegas mais novos; e
abaixo, com os colegas
futuros – alunos do Curso de
Medicina da UFSC.
Fotos: André Guedes Vieira
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Sobre o “Boletim do Curso de Medicina da UFSC”
Submissões para publicação:
Preferencialmente online através do sistema Open Journals System. Acesso em:
http://ojs.sites.ufsc.br/index.php/medicina (crie seu login e senha para acesso à revista através da página de
cadastro, clicando em “Sobre” e em “Submissões”), ou por e-mail direto ao editor, com os arquivos em anexo.

Diretrizes para Autores
Trabalhos enviados para publicação devem ser montados em arquivo .doc ou .docx, em língua portuguesa,
com a seguinte estrutura:
Página de rosto: indicando a sessão em que pretende publicar o trabalho (veja detalhes das sessões em
"Políticas de Sessão"), título, identificação dos autores em ordem de citação (nome completo, setor de trabalho,
titulação e email de contato), endereço para correspondência do autor responsável pelos contatos.
A declaração de conflitos de interesse dos autores deve aparecer na folha de rosto e será publicada junto ao
trabalho. Incluir fontes de apoio financeiro ao trabalho e citar se os autores possuem vinculação a
empresas/coletivos/partidos que tenham interesse na divulgação das informações do trabalho.
Deve ser anexado um documento .pdf contendo o seguinte texto: "Declaração de concordância - os autores
abaixo assinados declaram que concordam com a publicação do trabalho intitulado (escrever o título do
trabalho) em "Boletim do Curso de Medicina da UFSC" e que aceitam as normas de publicação neste periódico.
Os autores declaram os seguintes conflitos de interesse: (declarar ligação a
empresas/coletivos/partidos/movimentos com interesse na divulgação das informações do trabalho). Cidade,
data - Nome completo, e-mail e assinatura de todos os autores"
Segunda página (esta, em português e em inglês): Resumo com até 250 palavras (estruturado da mesma forma
que o artigo), seguido de três a seis palavras-chave, separadas por ponto-e-vírgula, para indexação (baseadas
no DECs - descritores em ciências da saúde)
Em seguida, o artigo (com o máximo de 3000 palavras). Se artigo original, estruturado em seções (Introdução,
Objetivos, Método, Resultados, Discussão e Conclusões). Artigos de revisão narrativa podem ter estrutura
Introdução, Método, Revisão e Conclusões. As sessões "Artigos", "o que o residente lê" e "Cartas" tem estrutura
livre e não exigem resumo.
Trabalhos envolvendo pesquisa com seres humanos ou animais devem mencionar a aprovação no respectivo
Comitê de Ética em Pesquisa. Ensaios clínicos devem mencionar o registro em órgão competente.
O artigo deve ser escrito em fonte Tymes New Roman, tamanho 12, espaço simples. As referências devem
seguir a norma de Vancouver, conforme divulgadas nas orientações para o Trabalho de Conclusão de Curso
da Medicina (http://www.medicina.ufsc.br/files/2011/11/NORMAS-TCC-MEDUFSC-2011.pdf) e nas orientações
de normatização de trabalhos acadêmicos da Biblioteca Universitária (http://portal.bu.ufsc.br/normalizacao/),
sendo numeradas ao longo do texto em algarismos arábicos sobrescritos.
Figuras e tabelas devem seguir as mesmas normas do TCC da medicina
(http://www.medicina.ufsc.br/files/2011/11/NORMAS-TCC-MEDUFSC-2011.pdf). Tabelas podem ser
incorporadas no mesmo arquivo do texto; figuras podem ser incorporadas no texto, mas também devem ser
encaminhadas como "arquivo suplementar".
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