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IV CONGRESSO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE 
NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO 

(RESUMO EXPANDIDO) 
 
 
INFORMAÇÕES GERAIS: 
 

• No período de 9 a 10 de novembro de 2018, serão realizadas as 
apresentações dos trabalhos selecionados para a modalidade E-PÔSTER no 
IV Congresso Nacional Multidisciplinar de Saúde. 
 

• O processo de submissão das propostas de trabalho é totalmente on-line. 
 

• A submissão de trabalhos será possível apenas ao congressista que estiver 
inscrito no evento, sendo ele considerado autor principal e responsável pela 
exposição do trabalho. 
 

• Cada congressista poderá submeter até 02 (dois) trabalhos, sendo permitido o 
número máximo de 06 (seis) autores (01 autor principal + 05 coautores) por 
trabalho; 

 

• Caso o congressista seja estudante, obrigatoriamente, exige-se que entre os 
coautores esteja presente um profissional ou docente orientador. 

 

• Será emitido 01 (um) certificado por trabalho apresentado, com o nome do 
autor principal, nominando o apresentador, e de todos os coautores; 

 

• O envio de qualquer trabalho implica automaticamente na cessão dos direitos 
autorais aos organizadores do Congresso; 

 

• A publicação do trabalho não implica nenhuma remuneração aos autores nem 
aos coautores; 

 

• Os trabalhos apresentados não refletem, necessariamente, a opinião dos 
organizadores do Congresso; 

 

• Não haverá devolução da taxa de inscrição em caso de não aceitação do 
trabalho.  

 
 
CRITÉRIOS DE SUBMISSÃO: 

• Apenas o congressista inscrito no evento poderá submeter trabalhos 
científicos. 
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• Serão aceitos apenas os trabalhos científicos enviados para o e-mail 
uninassaucongressosaudemcz18@gmail.com no período de 30/10/2018 até 
05/11/2018 até às 23h59. 

 

• No e-mail enviado, obrigatoriamente, o congressista deverá destacar no campo 
ASSUNTO: a área de conhecimento (Farmácia; Nutrição; Medicina Veterinária; 
Odontologia; Enfermagem; Fisioterapia; Biomedicina) e o título do seu trabalho.  
 
Por exemplo: 
 
Biomedicina - CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA DOENÇA DE CHAGAS NA 
REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM – PARÁ 

 

• Somente serão analisados trabalhos do tipo: Relatos de experiência; Revisão 
de literatura (temática atual, relevante e/ou rara); Pesquisa com dados 
secundários (bancos de dados); Pesquisa de campo; Estudo de Caso.  
 

• Os tipos: Pesquisa de campo e Estudo de Caso envolvem estudo ou com ou 
animais ou com seres humanos, portanto, obrigatoriamente, deverão ser 
enviados com a cópia do parecer FAVORÁVEL do Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP), com Nº do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 
(CAAE); 

 

• No e-mail enviado pelo congressista deverá constar:  
(1) RESUMO SIMPLES (ver modelo no ANEXO 1); 
(2) a ficha de inscrição de trabalho (ver modelo de FICHA DE SUBMISSÃO DE 
TRABALHO); 
(3) comprovante de inscrição no congresso 
(4) Cópia do Parecer FAVORAVEL do CEP com o Nº CAAE, apenas em caso 
de Pesquisa de Campo ou estudo de caso; 

 

• Somente serão considerados para analise os trabalhos analisados que estejam 
de acordo com as regras estabelecidas neste edital (ANEXO 3). 

 
 
  

mailto:uninassaucongressosaudemcz18@gmail.com
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ANEXO 1 
 

MODELO DE RESUMO SIMPLES 

 

TÍTULO (Centralizado, Arial 12, Negrito e em LETRAS MAIÚSCULAS) 
 

Nome do autor 1 

email1@email.com 

Nome do co-autor 

email1@email.com 

Eixo temático 

Instituição 

Obs: o resumo deve apresentar, de forma clara e concisa, o objetivo do trabalho e 

autores citados. Deve, ainda, ser elaborado em um único parágrafo, contendo no 

mínimo 250 palavras e no máximo 400, digitado com espaçamento simples entre 

linhas, fonte Arial 11, sem negrito, alinhamento justificado e na cor preta. Deixar 

uma linha em branco após o parágrafo do Resumo. 

Resumo: O intuito deste modelo de formatação é esclarecer aos autores o formato a ser 

utilizado nos resumos simples submetidos ao 4º Congresso Multidisciplinar de Saúde 

realizado pela Uninassau Maceió. Com intuito de fazer deste modelo uma referência, ele 

está escrito exatamente como devem ser redigidos os resumos simples. Sendo assim, 

recomenda-se o uso dos estilos de formatação pré-definidos já informados neste 

documento. Para tanto, basta copiar e colar os textos do original diretamente em uma cópia 

deste documento. O texto deve ser conciso, tratando unicamente do conteúdo do trabalho 

a apresentar. Sem opiniões pessoais. Sem afirmações redundantes, tais como: “Este 

trabalho descreve...”, “Neste texto são apresentados os resultados de ...”. As margens 

(superior, inferior, lateral esquerda e lateral direita) devem ter 2,5 cm. O tamanho de página 

deve ser A4. Atenção para este aspecto, pois se o tamanho da página for outro, 

compromete a correta formatação. O resumo deve ser escrito no programa Word for 

Windows, em versão 6.0 ou superior. Se você está lendo este documento, significa que 

você possui a versão correta do programa. O título do trabalho deve ser em fonte 12, 

centralizado, negrito. Os dados dos autores no tamanho 12. O resumo deve conter no 

mínimo 250 palavras e no máximo 300 palavras, deve utilizar fonte Arial, tamanho 11, 

justificado, espaçamento entre linhas simples. Logo abaixo deve ser indicado no mínimo 3 

e no máximo 5 palavras-chave, separadas por vírgulas, conforme exemplo. 

 

 

Palavras-Chave: é necessária a indicação de 3 a 5 palavras-chave; elas deverão ser 

digitadas em sequência e separadas por vírgulas. 

mailto:email1@email.com
mailto:email1@email.com
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ANEXO 2 

 
 

FICHA DE SUBMISSÃO DE TRABALHO (ENVIAR NO E-MAIL) 
 
Para se inscrever, preencha a ficha de inscrição que segue e envie-a junto com o 
comprovante de inscrição do evento, devidamente identificado com o nome do autor 
principal, para o e-mail: uninassaucongressosaudemcz18@gmail.com  
 

Informo à Comissão Cientifica do 4º Congresso Multidisciplinar de Saúde - que 
ocorrerá nos dias 9 e 10 de novembro de 2018, no Campus Farol da UNINASSAU 
MACEIÓ, que eu (nome completo sem abreviações), congressista regularmente 
inscrito, envio para a submissão o resumo do seguinte trabalho: (título completo do 
trabalho). Informo ainda que concordo com as regras do congresso e critérios de 
avaliação dispostas no site do evento, assim como tenho ciência e disponibilidade 
para apresentá-lo no dia e no horário determinado pela organização do evento, caso 
meu trabalho seja aprovado pela comissão científica do evento. Estou ciente que 
deverei informar a área pretendida de apresentação (Ex.: Fisioterapia, Biomedicina, 
farmácia, Nutrição, Enfermagem, Odontologia ou Medicina Veterinária) bem como o 
título do trabalho no campo ASSUNTO do meu e-mail. 
 
 
 

Maceió - AL, ______ de _______________________________ de 2018. 
 
 

  

mailto:uninassaucongressosaudemcz18@gmail.com
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ANEXO 3 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 

Além dos requisitos previstos neste edital, o processo de avaliação seguirá as regras 

a seguir: 

Os trabalhos serão avaliados com base nos seguintes critérios (Notas de 0 a 10):  

• Fundamentação e relevância do estudo (0 a 1,5);  

• Apresentação clara do problema de pesquisa e do objetivo da ação (0 a 1);  

• Adequação teórico-metodológica aos objetivos propostos e  estratégias de 

intervenção (0 a 2,5);   

• Análise dos dados e resultados: descrição compreensível da coleta e análise 

dos dados, bem como uma descrição clara da intervenção utilizada (0 a 2,5);  

• Conclusão: fundamento, coerência e alcance dos objetivos propostos e 

avaliação da pertinência da experiência (0 a 1,5);  

• Qualidade da redação e organização do texto (0 a 1). 

• Serão considerados REPROVADOS os trabalhos que obtiverem pontuação 

total entre 0,0 e 5,0; 

• Serão considerados APROVADOS PARA CORREÇÃO os trabalhos que 

obtiverem pontuação entre 5,1 e 7,9 pontos; 

• Serão considerados APROVADOS os trabalhos que obtiverem pontuação 

entre 8,0 e 10,0 pontos. 

   
FORMATO PARA E-PÔSTER: 
 
A exposição do trabalho científico será em E-pôster, o qual deverá ser feito conforme 
modelo disponibilizado no site da instituição com a seguinte configuração: 
 
Usar o formato de arquivo PowerPoint (.ppt ou .pptx), em um único slide; 
Configuração de tamanho de página: 14,30 cm x 25,40cm (largura x altura); Slides 
dimensionados para: Apresentação na tela (16:9); Orientação de página: Retrato; 
Tipo de fonte e tamanho de letra: fonte Arial, tamanho mínimo 12 para conteúdos 
gerais e tamanho 10 para referências. É permitida a utilização de imagens e gráficos. 
Fotos – apenas se referenciada a fonte sua obtenção e com autorização por escrito, 
caso seja a foto de indivíduos pesquisados. 
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ANEXO 4 
 

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO CIENTÍFICO: 
 

O autor principal deverá estar ao lado de seu trabalho no dia e horário pré-
estabelecido (conforme planejamento do evento) a fim de expô-lo para um avaliador 
ou para participantes do evento. Caso a presença do autor principal no momento da 
avalição não possa acontecer, por quaisquer motivos, uma substituição somente será 
aceita se realizada por um dos coautores discriminados no trabalho e inscrito no 
congresso, sendo ela informada a subcomissão científica do campo do conhecimento 
ao qual o trabalho está vinculado. 
 
  
PRÊMIOS 

Todos os trabalhos científicos inscritos concorrerão ao prêmio de trabalho destaque. 

Cada área do conhecimento ficará responsável, conforme suas subcomissões 

científicas, para eleger os 03 (três) trabalhos de maior destaque. Cada subcomissão 

científica julgará os melhores conforme os seguintes critérios:  

• Inovação; 

• Apreensão teórica, técnica e metodologia exemplar;  

• Apresentar temática relevante e atual. 

A decisão sobre o (s) autor (es) vencedores será divulgada no último dia de evento e 
a premiação ficará a critério das subcomissões cientificas. 
 
 
CERTIFICAÇÃO 
  
Será emitido apenas 1 certificado por trabalho apresentado, sendo que o primeiro que 
aparecerá no certificado será o nome do apresentador, seguido dos nomeS dos 
coautores em ordem alfabética. Ele poderá ser disponibilizado online ou impresso. 
 
 
 
 
 


