
 

 

 

 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO       

A inscrição dos trabalhos será realizada, exclusivamente, no endereço: 

https://www.udesc.br/ceo/figeps/inscricoes. Serão aceitos somente trabalhos na modalidade de Resumo 

Expandido. 

  

1 Deverão ser enviados no formato Word contendo identificação de autoria e contato eletrônico do autor 

principal. O resumo deve ter no mínimo 1000 e máximo 1500 palavras. 

1.1 Serão desclassificados sumariamente os resumos que desrespeitarem os limites estipulados acima. 

2 Formatação: o resumo deverá ser apresentado em formato eletrônico (.doc ou .docx; não serão aceitos 

arquivos em .pdf). 

       Configurando a página para tamanho papel A4, com orientação retrato, margem superior e esquerda igual 

a (3cm), inferior e direita igual a (2cm, em alinhamento justificado e com espaçamento simples entre linhas. 

Utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12. Os trabalhos deverão ser submetidos em versão Word, 

atendendo o modelo disponível no site do evento (https://www.udesc.br/ceo/figeps). 

 Não serão considerados na contagem total das palavras do resumo os itens (Título, Nome dos Autores, 

Titulação dos Autores, Descritores, Financiamento, Eixo temático e Referências).  

2.1 Título: Deve ser centralizado, escrito em letras maiúsculas, em negrito, fonte Times New Roman, tamanho 

14. 

2.2 Autoria: Cada trabalho poderá ter até seis autores. Cada inscrito poderá submeter até dois trabalhos como 

autor correspondente, sem limites para trabalhos em coautoria. A identificação dos autores deve seguir a 

seguinte ordem: o(s) nome(s) completos do(s) professor(es), titulação destes (Es –  para Especialista, Me 

par Mestres, Dr para Doutor, pos doc), instituição de origem,  (curso, unidade e núcleo a que pertence) e 

o endereço eletrônico (e-mail).  

3 Resumo expandido: deverá abranger informações sobre o objeto do trabalho apresentado, de forma 

contínua e dissertativa, sem parágrafos ou identificação. Deverá conter os seguintes elementos 

constitutivos: Introdução, Objetivo, Método, Resultados e Discussão, Conclusão e Referências – 

termos em negrito, seguidos de dois pontos. Os autores deverão incluir de três a cinco descritores 

separados por vírgula (DECs Bireme – http://decs.bvs.br/).  Abaixo dos descritores incluir um dos eixos 

do evento para a submissão do trabalho científico (Eixos: Gestão do trabalho nos sistemas de saúde 

públicos; Movimentos de educação permanente em saúde; Prática/produtos inovadores na atenção à 

saúde). 

 Serão consideradas no máximo cinco referências no estilo Vancouver.  

 Trabalhos compostos por resumos de projetos, sem resultados parciais ou finais, não serão aceitos; 

 Trabalhos duplicados serão desconsiderados para a avaliação; 

 Os idiomas, nos quais poderão apresentar as comunicações orais são o Português, Inglês e 

Espanhol; 

 Todos os resumos e apresentações deverão ser submetidos através da página do evento, não sendo 

aceitos trabalhos enviados por outros meios; 

 A Comissão Científica somente irá avaliar os trabalhos que estiverem dentro das normas, não 

cabendo recursos aos trabalhos recusados; 

 Ao submeter o trabalho, os autores se responsabilizam pelas informações nele contidas e autorizam 

a divulgação na página e anais do evento. 
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APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS 

 

Modalidade Pôster: O apresentador do pôster deverá submeter, no site do evento, dois arquivos, o resumo 

expandido em Word (editável) e o pôster (Banner) conforme modelos disponibilizados no site do evento. Os 

arquivos deverão ser enviados até a data limite por lote, os quais serão disponibilizado a todos os participantes 

durante o evento. 

A Comissão Científica irá selecionar entre os resumos aprovados, os trabalhos para apresentação em 

forma de comunicação livre. Ainda, os melhores trabalhos serão convidados a compor o primeiro livro do 

Fórum Internacional de Gestão do Trabalho e Educação Permanente em Saúde, a critério da Comissão 

Organizadora. Nesse caso, o autor correspondente fará a apresentação de no máximo 8 minutos em link que 

será disponibilizado (pode utilizar o Power Point como recurso dessa apresentação, através da partilha de tela) 

e deverá submeter a apresentação na página do evento até a data que será informada pela Comissão Científica. 

 

REGULAMENTO PARA SELEÇÃO DOS TRABALHOS POR EIXO TEMÁTICO 

 

Os pôsteres a serem apresentados devem ser originais e contemplar apenas um dos eixos temáticos:  

EIXO 1: Gestão do trabalho nos sistemas de saúde públicos  
EIXO 2: Movimentos de educação permanente em saúde  

EIXO 3: Práticas/produtos inovadores na atenção à saúde   
 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

 

 Os autores serão informados do convite acerca da comunicação oral, por e-mail até o os dias previstas 

nos dois lotes descrito do a seguir. 

 O autor correspondente deverá estar inscrito no evento para proceder a submissão. 

 A avaliação dos resumos é de responsabilidade da Comissão Científica do I Fórum Internacional de 

Gestão do Trabalho e Educação Permanente em Saúde e não haverá lugar a recursos dos resultados. 

 Será disponibilizado online um certificado por cada apresentação onde conste o nome de todos os 

autores. 

 Os pôsteres serão expostos no formato digital durante o I Fórum Internacional de Gestão do Trabalho 

e Educação Permanente em Saúde. 

 Os pôsteres (slide único) deverão ser submetidos no site do evento, na versão digital (PDF ou Power 

Point). 

 A Comissão Científica poderá ainda, se assim entender, atribuir menção honrosa a pôster que conferir 

características de originalidade, particular mérito ou relevância para o desenvolvimento num dois 

eixos temáticos. 

 

REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 

 

                Dos Prazos: 

Etapas Prazo 

Submissão dos trabalhos no 1° lote Até 15/12/2020 

Devolutiva dos trabalhos aprovados no 1° lote A partir de 15/01/2021 

Submissão dos trabalhos no 2° lote Até 31/01/2021 

Devolutiva dos trabalhos aprovados no 2° lote A partir de 12/02/2021 

 
 



 

FASE DE AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 

 

 Os resumos serão avaliados por revisores, membros da Comissão Científica e/ou Avaliadores Ad hoc 

convidados. A lista com os trabalhos aprovados será disponibilizada na página do evento a partir de 

12/02/2021. 

 

* A Comissão Organizadora disponibiliza um Modelo de Apresentação para Pôster. 

 

 

CERTIFICAÇÃO 

 O certificado de apresentação será elaborado conforme dados lançados no formulário de submissão, 

incluindo: título do trabalho, nome dos autores e nome do apresentador (autor correspondente). 

 O certificado será emitido em uma única via e será disponibilizado online, ao apresentador, no final do 

evento. Serão certificadas os pôster aceitos e apresentados conforme programação.  

 Será atribuído Menção Honrosa ao melhor trabalho em cada Eixo temático, segundo julgamento da 

atribuído pela Comissão Científica e Avaliadores Ad hoc. Ainda, A Comissão Científica e Avaliadores 

Ad hoc poderão, se assim entender, atribuir menção honrosa a trabalhos que confiram características de 

originalidade, particular mérito ou relevância para o desenvolvimento da Gestão do Trabalho e 

Educação Permanente. 

 

PUBLICAÇÕES 

 Os trabalhos aceitos e regularizados serão disponibilizados online na página do evento. O conteúdo 

científico dos resumos é de responsabilidade exclusiva dos autores. A Comissão Científica poderá 

sugerir alterações para efeito de melhoria do texto. Os resumos aprovados e apresentados serão 

publicados nos anais e divulgados na página do evento.  

 A critério da Comissão Organizadora, serão selecionados cinco trabalhos por eixo temático para compor 

o primeiro livro do Fórum Internacional de Gestão do Trabalho e Educação Permanente em Saúde, e 

ficará a critério dos autores a construção de capítulo específico acerca do trabalho apresentado. 

 Aos trabalhos não aprovados pela Comissão Científica, não caberão recursos. 

 

Dúvidas e informações complementares através do e-mail: forumigestra.eps@gmail.com 
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