
                               

 

 

 

NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE RESUMOS 

 

I SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE DA FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FECS).    

Tecnologias em Saúde – 20 de dezembro de 2017 

 

No Encontro haverá espaço para apresentação de trabalhos em forma de 

Pôster, os interessados deverão cumprir as seguintes normas para inscrição de 

resumos:  

 

• Poderão inscrever trabalhos-profissionais que fazem parte da equipe 

de saúde e acadêmicos; 

• Serão aceitos RESUMOS de relatos de experiências, e pesquisas com 

resultados parciais e finais.  

• Cada trabalho poderá ter no máximo cinco autores, incluindo o relator. 

Um mesmo autor poderá ser relator de até dois trabalhos; 

•  O relator deverá estar inscrito no I Seminário Interdisciplinar em 

Saúde; 

• Os temas deverão versar sobre os eixos temáticos, sendo indicado no 

arquivo enviado: 

o  Interdisciplinaridade em Saúde; 

o  Gestão em Saúde; 

o Tecnologias em Saúde; 

• A data limite para inscrição dos trabalhos será 08 de dezembro de 

2017, considerando-se a data de envio; 

• O resumo deve ser formatado com as seguintes regras: redigido em 

dois arquivos em Word e PDF, digitado em fonte Arial, tamanho 12, 

com espaço 1,5, com o máximo de 2.500 caracteres (com espaços). 

Deve ser transcrito em um único parágrafo contendo: introdução, 

objetivos, metodologia, resultados e conclusão, com três descritores 

(separados por ;) incluindo todos os componentes, do título à nota de 



                               

 

rodapé. Configuração da página: orientação retrato, tamanho do papel 

A4. Margens: superior e esquerda 2,5 cm e inferior e direita 2 cm. 

• Formatação do título: negrito, sem numeração, centralizado e 

maiúsculo. 

• Os nomes completos dos autores ficarão abaixo do título, sem 

negrito, alinhado à direita, com a primeira letra maiúscula e as demais 

minúsculas. O nome do relator ficará sublinhado. Somente para o 

arquivo em Word, o arquivo em PDF não deverá constar os nomes 

dos autores. 

• Encaminhar os resumos até 08.12.2017 para o endereço eletrônico: 

envio dos trabalhos pelo e-mail:  seminariointerdisciplinar@fecs.org.br  

editado em Word 2007 e em PDF, sem figuras. 

• Os trabalhos serão avaliados pela Comissão Científica, com base nos 

critérios por ela estabelecidos. A comissão reserva-se o direito de 

recusar o trabalho. Serão considerados como critérios para a seleção 

dos trabalhos: o atendimento às orientações quanto ao teor científico, 

qualidade e padronização do resumo. Todos os trabalhos serão 

avaliados por, pelo menos dois membros da comissão científica, que 

terão acesso aos resumos sem identificação de autoria ou unidade 

institucional para garantir total imparcialidade nas avaliações.  

• A comissão científica disponibilizará, até o dia 15 de dezembro, a 

relação dos trabalhos aprovados e as normas específicas para 

apresentação. 

• Os autores e relatores que não seguirem os critérios acima descritos, 

não concorrerão à Premiação. 
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CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES 

 
 
Elaboração:  
 
 

• O pôster deverá ser feito em PowerPoint 2007, em apenas uma página 

com tamanho de 120 cm de largura x 90 cm de altura. Conforme 

Modelo de Template Padronizado pela Organização do I Seminário 

Interdisciplinar.  

• Não será permitida fixação de trabalho em outra dimensão ou 

modalidade; 

 

Apresentação: 

 

• O pôster deverá ser afixado no dia 20 de dezembro (quarta-feira), das 

07h00 às 8h. A fixação dos pôsteres é de responsabilidade dos autores;  

• O relator deverá estar junto ao pôster. Apenas após a apresentação, 

será entregue UM (01) certificado do trabalho apresentado com o nome 

de todos os autores. ATENÇÃO: não serão impressos certificados 

com nomes individuais; ao envio correto dos nomes de autores, 

pois os certificados não serão corrigidos após sua emissão; 

• O Tempo de apresentação será de 10 minutos e mais 5 de arguição, 

totalizando 15 minutos por relator;  

• Durante as apresentações dos pôsteres não será adotada uma 

sequência pré-estabelecida, assim todos devem estar presentes;  

• No stand / local de apresentação dos pôsteres, haverá uma pessoa 

responsável pela coordenação da exposição dos pôsteres.  

 

 

 

 

 

PREMIAÇÃO DE TRABALHOS NA CATEGORIA DE PÔSTERS 



                               

 

 

Critérios de Avaliação dos Pôsteres 

 

A. Precisão do título do trabalho.  

B. Objetivos claramente descritos.  

C. Metodologia e material utilizado. 

D. Resultados correspondem aos objetivos  

E. Comunicação visual (Equilíbrio na distribuição dos elementos gráficos: 

caixa de título, textos e imagens). 

F. Segurança na apresentação e domínio do tema. 

G. Tempo de apresentação. 

 

 

A premiação será realizada conforme segue:  

 

• Haverá premiação para os três melhores trabalhos apresentados; 

• Cada trabalho será analisado por dois pareceristas, professora (o), com 

titulação mínima de Mestre, indicados previamente pela Comissão 

Científica, que atribuirão notas individuais, de acordo com os critérios 

de: clareza e objetividade do título, contextualização adequada da 

Introdução, clareza, relevância e coerência do (s) objetivo (s), 

originalidade e relevância do trabalho, metodologia adequada e 

coerente com objetivos, discussão dos resultados e conclusão; 

• Serão atribuídas notas para cada item, totalizando 10 pontos na 

somatória final e realizada média entre as notas dos dois avaliadores; 

• Os autores dos melhores trabalhos selecionados a prêmio serão 

informados e premiados Sessão de Encerramento do Evento.  

 

Outros procedimentos não previstos nas Normas serão definidos pela 

Comissão Organizadora do I SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE 

DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE: Tecnologias 

em Saúde e comunicados, oportunamente, aos autores dos trabalhos  



                               

 

 

aprovados pela Comissão Científica. Quaisquer dúvidas não contempladas 

nestas normas poderão ser sanadas diretamente por intermédio do e-mail: 

envio dos trabalhos pelo e-mail:  seminariointerdisciplinar@fecs.org.br  

mailto:encontrointerdisciplinar@fecs.org.br

