V CONGRESSO MULTIDICIPLINAR DE SAÚDE – UNINASSAU RECIFE
EDITAL PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
1.1 Serão aceitos para submissão trabalhos em forma resumo, desde que se enquadrem
aos eixos temáticos do evento.
1.2 Cada inscrição dará direito à submissão de um trabalho em cada modalidade, porém
não há limites para participação em trabalhos como coautor.
1.3 O envio de qualquer trabalho implica, automaticamente, na cessão dos direitos
autorais ao Congresso.
1.4 Os resumos assinados serão de responsabilidade exclusiva de seus autores, não
refletindo, necessariamente, a opinião dos organizadores do evento.

2 SUBMISSÃO DOS RESUMOS
2.1 A submissão dos resumos será realizada via e-mail, de acordo com a área do
conhecimento que se aplica:
- biomedicina.resumo@gmail.com
- edfisica.resumo@gmail.com
- enfermagem.resumo@gmail.com
- esteticaecosmeticos.resumo@gmail.com
- farmacia.resumo@gmail.com
- fisioterapia.resumo@gmail.com
- medicinaveterinaria.resumo@gmail.com
- nutricao.resumo@gmail.com
- odontologia.resumo@gmail.com
- psicologia.resumos@gmail.com
2.2 O prazo para submissão dos resumos será de 07 de agosto à 07 de outubro de
2018.
2.3 Os resumos que não estiverem formatados de acordo com as normas de formatação
serão, imediatamente, recusados. O anexo 1 apresenta o modelo de resumo que deve ser
utilizado. A seguir, as principais instruções:
a) Título: até 17 palavras (letras maiúsculas e negrito). Fonte: arial 11
b) Autores: até 6 autores, todos inscritos no evento (sem negrito). Descrever os nomes
completos dos autores, sem abreviações e sem alterar as sequencias dos
sobrenomes. O autor apresentador deverá ser o primeiro nome listado. O e-mail de

c)
d)

e)
f)

contato do autor responsável deverá estar ao final das afiliações e indicado por
asterisco dentre os autores. Fonte: Arial 11 com espaçamento simples, sem
parágrafos.
Instituição de origem (sem negrito). Fonte: arial 11.
Resumo: introdução, objetivo, método, resultados e discussão, conclusão. Essas
palavras devem estar destacadas em negrito no texto. Tamanho: entre 400 e 600
palavras. Fonte: arial 11 com espaçamento simples, sem parágrafos.
Palavras-chave: no máximo 5 descritores cadastrados na plataforma DECS
(http://decs.bvs.br/). Fonte: Arial 11 com espaçamento simples, sem parágrafos.
Se necessário, acrescentar o apoio institucional ou fomento à pesquisa após os
descritores.

2.4 Deverá ser encaminhado em dois arquivos em formato PDF, nomeados com o título
do trabalho. Um dos arquivos deve omitir os nomes dos autores.
2.5 No mesmo e-mail de submissão, deve ser anexado o comprovante de inscrição do
autor apresentador do trabalho. A falta desse, desclassifica o resumo, sem possibilidade
de análise por parte da Comissão Científica.
2.6 Os trabalhos aprovados para apresentação oral ou na forma de e-pôster serão
divulgados no dia 07 de novembro de 2018 no site do Congresso e nos blogs dos cursos
da UNINASSAU Recife (http://blogs.uninassau.edu.br).
2.7 Após a data final de submissão do trabalho, não haverá mais a possibilidade de
alterações, tanto dos dados pessoais quanto dos conteúdos anexados.
2.8 Os nomes dos autores não serão alterados após a aprovação do trabalho. Serão
publicados nos anais exatamente como no arquivo de submissão. No certificado, os
nomes dos autores seguirão o mesmo padrão dos anais, sem possibilidade de alteração.
2.9 Ao efetivar a submissão do trabalho, os autores concordam com todas as regras do
evento explicitadas nestas normas e autoriza a publicação do(s) trabalho(s) nos meios de
divulgação do IV Congresso Multidisciplinar de Saúde, sendo responsável pelo conteúdo
apresentado.

3 AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
3.1 Todos os trabalhos serão analisados por um processo de revisão por pares. A decisão
final de aceitação do trabalho é exclusiva da Comissão Científica do congresso.
3.2 Serão observados os seguintes pontos:
a)
b)
c)
d)
e)

atualidade, originalidade e importância do tema.
pertinência do título.
introdução contextualizada.
objetivos apresentados de forma clara e bem definida.
desenvolvimento metodológico da pesquisa de acordo com o desenho de estudo.

f)
g)
h)
i)

adequada apresentação e discussão dos resultados obtidos.
coerência da conclusão de acordo com os objetivos do estudo.
normas de formatação propostas.
qualidade da redação e organização do texto (clareza e objetividade).

3.3 Baseando-se na avaliação dos pareceristas e em sua qualidade, a Comissão
Científica definirá qual a modalidade de apresentação do trabalho, apresentação oral ou
e-pôster.
3.4 A inclusão do trabalho na programação do Congresso e a publicação do resumo nos
Anais ficam condicionadas a:
a) aprovação do trabalho pela Comissão Científica do Congresso.
b) apresentação oral do estudo, por pelo menos um dos autores, nas datas e horários
previamente divulgados pela organização.

4 APRESENTAÇÃO
4.1. Os locais específicos de apresentações serão informados durante o evento.
4.2 Para as apresentações orais serão disponibilizados recursos como data-shows e
microfone.
4.3 O e-pôster deve ser dividido nas sessões:
a) Título, Nome do(s) autor(es) e instituição de origem (obrigatórios que sejam idênticos
ao resumo submetido).
b) Dados da pesquisa: Introdução, Objetivos, Método, Resultados e Discussão,
Conclusões e Referências.
4.4 Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam
facilmente visualizadas. Caso exista fomento à pesquisa, é obrigatório mencionar ao final.
4.5 É permitida a utilização de imagens e gráficos estatísticos.
4.6 O e-pôster será exposto no local e máquina eletrônica indicados, seguindo a
programação do evento, com a presença do apresentador para explanação do trabalho.
4.7 Os apresentadores serão informados sobre dia, hora e local de suas apresentações
por publicação nos blogs da UNINASSAU Recife (http://blogs.uninassau.edu.br).
4.8 As apresentações orais terão duração de, no máximo, 15 minutos por trabalho. As
apresentações na forma de e-pôster terão duração de, no máximo, 10 minutos. Poderá
haver debate na sequência das apresentações, ao critério dos avaliadores.
4.9 Todos os trabalhos serão avaliados presencialmente pela Comissão de Avaliação.

4.10 É necessária a assinatura (legível) na lista de presença, após a apresentação do
trabalho.

5 CERTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO
5.1 O Certificado Digital somente ficará disponível apenas ao(s) autor(es) que
efetivamente apresentar(em) o trabalho no Congresso.
5.2 Ao final do evento, o Certificado Digital será encaminhado em resposta ao e-mail de
submissão do trabalho. A certificação terá os nomes de todos os coautores, conforme
descrito no arquivo do resumo.
5.3 Os resumos dos trabalhos apresentados no congresso serão, posteriormente,
publicados em formato de Anais em Mídia Digital.

6 PREMIAÇÃO
5.1 Os três melhores trabalhos de cada modalidade e em cada área serão premiados com
Certificado Digital extra de Trabalho Premiado.

7 CASOS OMISSOS
7.1 Casos omissos neste Edital serão devidamente analisados e resolvidos pela
Comissão Organizadora do evento.

_______________________________________
NARA RAQUEL PORTO
Coordenadora Acadêmica de Saúde

V CONGRESSO MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE
Inovações Terapêuticas Aplicadas à Ciência da Saúde
Recife, de 22, 23 e 24/11/2017.
TÍTULO DO ESTUDO
Nome Sobrenome1, Nome Sobrenome1, Nome Sobrenome2, Nome Sobrenome2, Nome
Sobrenome3, Nome Sobrenome3*
1. Universidade/Faculdade, Cidade, Estado Abreviado, País.
2. Universidade/Faculdade, Cidade, Estado Abreviado, País.
3. Grupo de Pesquisa, Universidade/Faculdade, Cidade, Estado Abreviado, País.
*e-mail do responsável:
Introdução. Os autores devem seguir este modelo para a submissão no V Congresso
Multidisciplinar de Saúde, composto, obrigatoriamente, pelos seguintes itens: Introdução;
Objetivos; Método; Resultados e Discussão; Conclusão; e Palavras-Chave. As palavras-chave
deverão ser 5 descritores cadastrados no DECS e devem estar separados por ponto e vírgula. O
resumo deve ser estruturado e com alinhamento justificado, limitado de 400 a 600 palavras
(contabilizando apenas o resumo). O título deve ser breve e sucinto, com no máximo 17 palavras,
redigido em negrito, letras maiúsculas, fonte Arial, tamanho 11. O limite máximo de autores é de
06 (seis). Coloque apenas o e-mail de contato do autor responsável, ao final das afiliações e
indicado por asterisco. Todos os resumos devem ser submetidos no formato PDF em dois
arquivos. Um dos arquivos não pode conter os nomes dos autores. Os tópicos devem ser
redigidos na fonte Arial, negrito, tamanho 11. O corpo do texto deve ser redigido na fonte Arial,
tamanho 11, com espaçamento simples e justificado. Objetivos. O(s) objetivo(s) deve(m) ser
redigido(s) com clareza e ser(em) coerente(s) com a questão de pesquisa proposta pelo trabalho.
Método. O método deve ser redigido em texto corrido, e conter informações relativas à descrição
dos participantes, número de aprovação do comitê de ética, procedimentos de avaliação,
desfechos (quando houver), breve descrição dos equipamentos utilizados, procedimentos da
intervenção (quando houver) e análise estatística. Outras informações que julgarem necessárias
podem ser incluídas, conforme o tipo de estudo, desde que não ultrapasse o limite de palavras.
Resultados e Discussão. Este item deve apresentar os achados, com base em todo o
procedimento descrito no método. As informações devem ser sucintas e objetivas, e apresentadas
em forma de texto. Conclusão. A conclusão deve focar os principais resultados encontrados e ter
coerência com os objetivos propostos. Incluir as implicações práticas e/ou clínicas do estudo,
quando possível. Os resumos que não estiverem em conformidade com este modelo e com as
regras de submissão serão automaticamente reprovados. Todos os resumos aprovados e
apresentados serão incluídos nos Anais do V Congresso Multidisciplinar de Saúde.
Descritores: Assistência ambulatorial; Prática Baseada em Evidências; Assistência integral à
saúde.
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