NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
Cada participante poderá submeter até dois resumos como primeiro autor, sem
limite para participação como coautoria. Salienta-se que é necessário efetuar o
pagamento da inscrição no momento da submissão dos resumos.
Os trabalhos deverão ser enviados até o dia 20 de agosto de 2018, juntamente
com o comprovante de pagamento do evento de todos os autores no seguinte endereço
eletrônico: coordenadorageral@institutohealth.com.br

FORMATO DE SUBMISSÃO
Deve ser escrito em folha tamanho A4 (210 x 297 mm) com margens superior e
esquerda de 3,0 cm; inferior e direita de 2,0 cm; O resumo expandido deverá conter no
mínimo três e no máximo cinco laudas, incluindo apresentação de tabelas, gráficos,
figuras, referências bibliográficas e subtítulos; O documento deve ser escrito em língua
portuguesa e apresentar obrigatoriamente título, autoria, resumo, palavras-chave,
Introdução, Metodologia, Resultados e discussão, Conclusões, Agradecimentos e
Referências, atendendo às seguintes normas de formatação:
a) Titulo:
 Preciso e informativo (máximo de 20 palavras);
 Espaçamento simples, letras maiúsculas, fonte Times New Roman, tamanho 12,
negrito e centralizado.
b) Autoria:
 Pode-se listar até cinco (5) autores, com a primeira letra de cada nome/sobrenome
maiúscula (Ex.: Fulano dos Santos e Silva). Não listá-los apenas com as iniciais e o
último sobrenome (Ex.: F.S. Silva);
 O nome dos autores devem estar em negrito, centralizado, separados por vírgula,
com espaçamento simples, fonte Times New Roman em tamanho 10.
 As chamadas informando a instituição/vínculo profissional e o endereço eletrônico
dos autores devem ser enumeradas em sobrescrito e constar em nota de rodapé ao
final da página.
c) Resumo:
 O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não
de enumeração de tópicos. A primeira frase deve ser significativa, explicando o
tema principal do trabalho.
 Digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples,
Justificado e digitado em parágrafo único devendo ressaltar o Objetivo, o Método,
os Resultados e as Conclusões do trabalho.
 Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular.
 Mínimo de 200 e máximo de 300 palavras;
d) Palavras-chave:



No mínimo três (3) e no máximo cinco (5) palavras-chave
As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão
Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. As

palavras-chave devem constar em letras minúsculas (à exceção de nomes próprios,
nomes científicos e siglas), com alinhamento justificado, espaçamento simples e
fonte Times New Roman 12.
**Cada resumo deverá conter no máximo cinco autores, contando com o relator do
trabalho.

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
Além da observância aos requisitos dos resumos já explicitados, o processo de
avaliação adotará os seguintes critérios:
 Relevância, atualidade e inovação;
 Consistência teórica, clareza, pertinência e consecução dos objetivos;
 Adequação da metodologia utilizada;
 Qualidade da sistematização e organização do resumo submetido, observando a
capacidade de síntese e clareza de exposição;
 Adequação do título.
MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO
Os trabalhos submetidos serão apresentados em formato de PÔSTER.
Os pôsteres deverão seguir o modelo disponibilizado na página do evento, conforme
as regras descritas abaixo, ressaltando que deve ser possibilitada a sua leitura a uma
distância de 1,5m.
Tamanho: A área disponível para o pôster será de 0,50m (largura) x 0,60m (altura);
O título e os autores deverão ser os mesmos e na mesma ordem contidos no resumo
enviado ao evento;
Recomenda-se que as ilustrações (fotos, esquemas, tabelas, equações) ocupem no
mínimo 40% da área total e usar espaçamento duplo entre os parágrafos
Ao final do evento será disponibilizado apenas um certificado por trabalho aprovado, no
site do congresso, no qual constarão os nomes de todos os autores e coautores.

DATAS E PRAZOS IMPORTANTES
Data limite para envio de resumos: 20 de agosto de 2018
Divulgação do resultado da avaliação: 30 de agosto de 2018

