
NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS 

 

Poderão ser enviados resumos de trabalho científicos de diferentes origens: artigos, 

trabalhos de conclusão de curso, monografias, dissertações, teses, pesquisas de iniciação 

científica, relatos e/ou sistematização de experiências, entre outros. Os trabalhos elaborados 

de graduação deverão ter no elenco de autores, obrigatoriamente, o nome do professor 

orientador que deverá ser da escola/faculdade que o aluno está vinculado e/ou Núcleo de 

Pesquisa e/ou grupo de interesse. 

Os trabalhos inscritos serão analisados pela Comissão Científica do evento e haverá 

premiação para os dois melhores trabalhos de cada curso. 

 

I - PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS: 

 

1. A inscrição de trabalhos de temas livres deverá ser realizada somente on-line por meio do 

e-mail: semanaintegradafag@hotmail.com. 

2. A data de início e o prazo final para inscrição e envio de trabalhos para apresentação é do 

dia 02/09 a 30/09/2019. 

3. O autor poderá enviar RESUMO SIMPLES para a apresentação em forma de E-POSTER, 

conforme as normas. 

4. O conteúdo científico e ético dos trabalhos é de inteira responsabilidade dos autores. 

5. Os resumos somente serão avaliados após a confirmação do pagamento da inscrição pelo 

relator do trabalho. Os demais integrantes só deverão pagar a inscrição caso queiram 

participar do evento na qualidade de ouvintes. 

6. O comprovante de pagamento deverá ser enviado por e-mail (escaneado ou fotografado) até 

a data limite da inscrição de trabalhos. 

7. Serão aceitos, no máximo, dois trabalhos por relator. 

8. O trabalho aprovado somente será divulgado nos Anais se o pagamento da inscrição estiver 

efetivado. 

9. A confirmação do recebimento dos trabalhos será enviada automaticamente para o e-mail 

cadastrado. 

10. O relator será comunicado do aceite de seu trabalho até o dia 04/10/2019.   

11. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: semanaintegradafag@hotmail.com ou 

pelo telefone (42) 9936-4363, de segunda a sexta-feira das 13 às 17 horas. 

 



II - NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE RESUMOS SIMPLES 

 

O resumo simples deverá ser apresentado conforme as instruções abaixo: 

1. O título deverá ser escrito em letras maiúsculas, em negrito e alinhamento centralizado. 

Nomes científicos devem ser editados em itálico, com letras maiúsculas e minúsculas. 

2. Os nomes dos autores devem ser digitados por extenso, em espaço simples na margem 

direita da página, indicando em notas de rodapé (com números ordinais) os títulos 

acadêmicos, cargos ocupados e nome da instituição a qual estão vinculados. O nome do 

relator deverá ser sublinhado. Também deve constar endereço, telefone e e-mail do relator 

para contato. 

3. Não serão aceitos resumos sem orientação de um professor ou profissional de nível 

superior. 

4. Cada trabalho poderá ter no máximo seis autores. 

5. O resumo deve ser escrito em português, sem figuras, sem recuo na primeira linha, em 

parágrafo único. Deverá ser apresentado em formato de papel A4, com fonte Arial, corpo 12, 

espaço simples, alinhamento justificado, com mínimo de 250 palavras e máximo de 300 

palavras, margens superior e esquerda 3 cm, inferior e direita 2 cm, digitados em word 2003 

ou superior, contemplando a idéia central do trabalho: introdução, objetivos, metodologia, 

resultados e conclusões. Abaixo do texto do resumo deverão ser apresentadas no mínimo 3 

(três) e no máximo 5 (cinco) palavras-chave, separadas por ponto e vírgula, com base nos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). 

6. O não atendimento às instruções poderá resultar na recusa do trabalho. 

7. Exemplo de organização do resumo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO DO TRABALHO 

 

Nome completo do autor1 

Nome completo do autor2 

Nome completo do autor3 

 

A introdução deverá incluir uma visão geral sobre o tema com definição dos objetivos do 

trabalho e relevância da pesquisa. Descrever na metodologia, como o trabalho foi realizado 

(procedimentos, estratégias, sujeitos documentos, equipamentos, ambientes, etc.). Evidenciar 

os principais resultados obtidos. Apresentar conclusões significativas fundamentadas nos 

resultados encontrados e vinculadas aos objetivos da pesquisa. 

Palavras-chave: com base nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). 

 

________________ 
1Listar os dados dos autores, incluir: títulos acadêmicos, cargos ocupados e nome da instituição a qual estão vinculados. No 

caso do relator deve também constar endereço, telefone e e-mail para contato. 

2 
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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

I - APRESENTAÇÃO EM E-PÔSTER: 

 

1. Tamanho de 90 cm de largura X 1,20 cm de comprimento. 

2. Listar em nota de rodapé os dados dos autores, incluindo e-mail do relator para contato. 

3. A Organização do Evento disponibilizará o recurso audiovisual (datashow) para a 

apresentação do e-pôster. Quaisquer outros instrumentos ficará de responsabilidade do 

apresentador. 

4. Para cada apresentação de trabalho, deverá ser indicado apenas um apresentador. 

5. Os nomes dos autores devem vir logo abaixo do título. 

6. Devem constar os itens descritos no resumo e palavras-chave. 

7. Será apresentado em sessão integrada com trinta minutos de duração, devendo o 

apresentador estar presente o tempo todo, sendo que para a apresentação terá 10 minutos para 

a explanação. 

8. O apresentador deverá estar presente no mínimo com 05 minutos de antecedência, na data, 

horário e sala, designados em edital. 

9. O apresentador é responsável em saber a data, horário e sala determinados para sua 

apresentação.  

 


