
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 

 

Envio de resumos: 

• 30/06/2019 – prazo final para as inscrições de resumo até às 22h. 

• Os envios dos resumos serão via e-mail: resumociasfme@gmail.com 

• O autor apresentador deverá estar inscrito no evento, cadastrado, no 

momento da submissão do resumo. 

• O comprovante de pagamento do evento deverá ser anexado no ato da 

submissão do resumo. (Nota: A não observação deste comprovante implicará na 

exclusão do resumo) 

• Quando a pesquisa envolver seres humanos ou animais e haja 

necessidade de avaliação de questões éticas, é obrigatório incluir o Parecer 

Consubstanciado digitalizado, anexado no momento da submissão do resumo via 

e-mail. (Nota: resumos que não observarem este item, não serão avaliados) 

• Paralelo à submissão do resumo via e-mail do evento, deverá o 

pesquisador responsável de cada resumo clicar no link da Revista Eletrônica 

Acervo Saúde (ISSN: 2178-2091), na subseção “Anais Publicados”, 

https://acervomais.com.br/index.php/saude/como-publicar-anais, baixar o arquivo 

da Declaração de Autorização de Publicação com as seguintes cláusulas: a) 

autorização e transferência de diretos de publicação do resumo, b) declaração de 

originalidade de não ter publicado o resumo em nenhum outro evento; imprimir, 

preencher, assinar, digitalizar e encaminhar a Cópia Digital da Declaração de 

Autorização de Publicação via e-mail: resumociasfme@gmail.com. (Nota: A não 

observação desta declaração no e-mail de submissão do resumo, implicará na 

exclusão do mesmo; Caso o resumo não seja aprovado, essa declaração será 

desconsiderada). 

• Ao submeter o resumo, o autor/apresentador deverá incluir no corpo do e-

mail de inscrição, o e-mail e contato telefônico (DDD + telefone celular) de todos 

os coautores. (Nota: trata-se de uma solicitação da Revista Eletrônica Acervo 

Saúde (ISSN: 2178-2091), cujo objetivo será apenas otimizar a divulgação entre 

os autores quando o arquivo do Anais for publicado. (Nota: caso o resumo não 

seja aprovado, esses dados serão desconsiderados). 

 

Itens obrigatórios no e-mail de submissão do resumo: Check-list 

o Resumo com o eixo temático identificado e modalidade da 

apresentação (pôster ou sessão coordenada); 
o Parecer comité de ética digitalizado; 
o Declaração de Autorização de Publicação da Revista; 
o Contato de celular (DDD + telefone celular) e e-mail de todos os 

coautores; 

https://acervomais.com.br/index.php/saude/como-publicar-anais


- O autor responsável pela submissão do resumo receberá uma resposta 

automática de confirmação de submissão.  

 

Critérios para envio de Resumos: (Formato: deve ser montado em template 

específico, disponibilizado no site) 

• O resumo deverá ser enviado no formato Microsoft Word (DOC ou 

DOCX) 

• É permitido o número de até 06 (seis) autores por resumo.  

•  Cada participante poderá apresentar até 02 (dois) trabalhos no evento.  

• O texto deve ser redigido em língua portuguesa, com fonte Times New 

Roman, tamanho 12, justificado e com espaçamento simples entre linhas.  Não 

haverá serviço de tradução ou de revisão textual dos resumos. O conteúdo dos 

resumos é de inteira responsabilidade dos autores. 

• Conter até 1000 (mil) palavras; 

• Não é permitido a inclusão de tabelas, figuras e ou imagens no resumo. 

• Conter Título, Introdução, Objetivo(s), Material e Método, Resultados, 

Discussão e Conclusões. Deverá incluir, de 3 a 5 referências bibliográficas de 

acordo com as Normas de padronização bibliográfica de ABNT. 

• Título (máximo 140 caracteres com espaço) negrito e em caixa alta;  

• Mencionar no resumo a autorização de Comitê de Ética da Instituição 

onde o estudo foi desenvolvido e/ou de instituição reconhecida, incluindo o 

número do processo; ou autorização da instituição, caso não disponha de comitê 

de ética específico. 

• Deverá conter descritores/palavras chaves (DeCS – Descritores em 

Ciências da Saúde/ MeSH – Medical Subject Headings). Os trabalhos de outras 

áreas (humanas; sociais) com intersecção com a área de saúde, pode-se utilizar 

outros descritores indexados.   

• Todos os resumos recebidos serão avaliados por uma Comissão Científica 

composta por membros indicados pela Coordenação Científica do evento 

• Serão aceitos resumos de estudos do tipo: 

- Pesquisa (experimental ou observacional, quali ou quantitativa); 
- Revisão sistemática com/sem metanálise; 
- Revisão não sistemática (integrativa, entre outras); 
- Série de casos/Artigo de atualização; 
- Relato/Estudo de caso ou experiência; 

 

Modalidades de Apresentação: 



- Sessão Coordenada 

- Pôster  

*Todos os trabalhos serão avaliados durante a apresentação. 

 

Eixos Temáticos para submissão de resumos para as modalidades (Sessão 

Coordenada e Pôster).   

*A descrição detalhada de cada eixo temático encontra-se na aba “Programação do 

evento”.  

- Gênero, violência e sexualidade e suas implicações na saúde; 

- Saúde mental na perspectiva psicossocial; 

- Atenção integral à saúde da mulher; 

- Atenção integral à saúde da criança e do adolescente; 

- Atenção à saúde da pessoa idosa; 

- Atenção à saúde do adulto; 

-  Atenção à saúde do trabalhador; 

-  Gestão dos serviços de saúde; 

-  Ensino e formação; 

 

 

1- Sessão coordenada (Apresentação Oral) 

As Sessões Coordenadas serão compostas por apresentações orais no idioma 

Português (Brasil). Cada sessão contará com coordenadores com atuação em áreas afins 

ao eixo temático. Esses especialistas serão também os moderadores dos debates. Cada 

apresentação terá no máximo 10 minutos, acrescido de 5 minutos reservados para debate. 

As apresentações deverão ser preparadas em Microsoft® PowerPoint em no 

máximo 10 telas. A primeira tela deve apresentar nome do evento, vínculo institucional, 

título do estudo em caixa alta e em negrito, nome do autor e (co) autores. O último slide 

deve conter as principais referências do estudo, máximo 5.  Recomenda-se uso de fontes 

Arial ou Tahoma.  Não utilizar fontes menores que 28.  

O Conteúdo da apresentação deve conter cinco tópicos: Introdução, Objetivo, 

Metodologia, Resultados, Discussão e Considerações Finais.  

Os arquivos para apresentação deverão ser enviados em formato Microsoft® 

PowerPoint e no idioma português com antecedência, com base no template no site. Para 

maior organização das sessões coordenadas o prazo máximo para o envio do material será 

23h59m do dia 02/09/2019 pelo e-mail resumociasfme@gmail.com Para as apresentações 



serão utilizadas multimídias das salas do evento onde as apresentações recebidas por e-

mail estarão previamente organizadas. 

Caso haja impossibilidade de apresentação pelo autor apresentador, um dos 

coautores poderá apresentar o trabalho desde que comunicada à alteração com 

antecedência de 3 dias antes do evento à organização e o mesmo deverá estar inscrito no 

evento. 

 
2- Pôster - logo após a liberação dos resultados serão disponibilizadas as 

orientações do formato do pôster. 

As sessões pôster contarão com uma equipe de debatedores com atuação em áreas 

afins ao eixo temático. O local de fixação dos trabalhos, horário e tempo de exposição 

será divulgado neste site posteriormente. 

 

 

Premiações 

Os melhores trabalhos serão premiados na solenidade de encerramento do Congresso. 

Prêmio Arthur Velloso Antunes  

Menção honrosa Eneida de Mattos Faleiros     

Trabalho destaque Luiz Heleno Ribeiro Delgado  

 

Divulgação dos Resultados 

• A relação dos resumos aprovados será publicada no site do evento. 

• Na solenidade de encerramento serão anunciados os Trabalhos que 

receberam a maior nota na avaliação 

Certificados 

• Será fornecido 01 certificado ao participante/ouvinte e 01 certificado ao 

apresentador do resumo.  

• Os resumos serão publicados Revista Eletrônica Acervo Saúde (ISSN: 

2178-2091).  

• Todos os certificados serão disponibilizados no Sistema de Informação de 

Extensão e Cultura (http://www.siex.proexc.ufu.br/certificado/pesquisar) pelo 

prazo máximo de 90 dias após o término do evento. Não serão enviados 

certificados por e-mail ou qualquer outra forma. 

 

Informações adicionais ou dúvidas poderão ser sanadas por e-mail 

resumociasfme@gmail.com 


