
 

NORMAS PARA 
SUBMISSÃO DE 

TRABALHOS 
 

 

Datas 27-01-2017 à 14-02-2017 

 

Os resumos deverão ser submetidos por via eletrônica, no site de inscrição 

para o evento: http://goo.gl/jHK1xw 

Mesmo após realizada inscrição, a mesma poderá ser modificada para 

submissão de trabalhos. 
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Normas para submissão de 
trabalhos 
 
2 7 - 0 1 - 2 0 1 7  À  1 4 - 0 2 - 2 0 1 7  

Os resumos deverão seguir os seguintes critérios: 

 Conter o mínimo de 300 palavras e até 500 palavras; 

 Conter Título, Autores, Introdução, Objetivo(s), Percurso Metodológico, 

Resultados/Discussão e Conclusões; 

 Deverão incluir de 3 a 5 Palavras-chave; 

 Deverão ser incluídas até 5 referências; 

 O autor relator do trabalho deverá estar inscrito no evento; 

 Em nota de rodapé, deverá ser indicado a filiação e titulação máxima dos autores, e 

endereço eletrônico do primeiro autor para correspondência. 

 

Serão aceitos os seguintes tipos de trabalho: original, revisão, relato de experiência, reflexão 

e atualização. 

 

As áreas para submissão são: 

 Estomaterapia – Estomias, feridas e incontinências; 

 Doenças Emergentes, Reemergentes e Negligenciadas; 

 Saúde Coletiva; 

 Saúde da Criança e do Adolescente; 

 Saúde da Mulher; 

 Saúde do Adulto e do Idoso; 

 Saúde Mental; 

 Gestão e Gerenciamento. 

 

Orientações gerais: 

1. Todos os resumos recebidos serão avaliados por uma Comissão Científica composta de 

membros indicados pela Coordenação Geral do evento. 
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2. Os resultados dos trabalhos aceitos serão enviados via email ao autor que submeteu o 

resumo até o dia 10-02-2017, isto é, para aqueles trabalhos submetidos até o dia 09-02-

2017, submissões posteriores à essa data terão os resultados informados até o dia 14-02-

2017. 

3. A apresentação dos trabalhos aceitos serão realizadas em formato de PÔSTER a 

serem expostos no dia 17-02-2017, nas imediações do Auditório do SESC Jataí, em local 

indicado pela Comissão Executiva do evento. Os autores não precisarão fazer apresentação 

dos pôsteres, ficando os mesmos expostos durante o evento para avaliação dos membros da 

Comissão Científica. 

4. Não há número limite de autores para um trabalho, porém é limitada a participação 

da mesma pessoa como Relator em apenas 02 (dois) trabalhos. 

5. O melhor trabalho será premiado na solenidade de encerramento do Encontro, o qual 

será eleito pela soma de três avaliações de membros da Comissão Científica, indicados pela 

Coordenação Geral do evento. 


