EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS DO I SEMINÁRIO SOBRE CUIDADOS AOS
RECÉM-NASCIDOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS
1. DO OBJETIVO E ORGANIZAÇÃO
1.1. O presente edital tem como objetivo incentivar a participação dos acadêmicos e
profissionais da saúde e áreas afins em atividades de pesquisa, visando complementar sua
formação e enriquecer seus conhecimentos.
1.2. O seminário ocorrerá no dia 06 de Dezembro de 2019, no Anfiteatro Maria Sinno da Escola
de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais.
2. DA INSCRIÇÃO
2.1. Podem participar da seleção trabalhos de relato de experiência, relato de caso, revisões
de literatura, estudos quantitativos e qualitativos. Os autores e co-autores podem incluir
acadêmicos de quaisquer instituição, docentes e profissionais da saúde.
2.2. A inscrição dos trabalhos será feita através do resumo dos mesmos.
2.3. A inscrição dos resumos para análise e seleção deverá ser feita do dia 14 de novembro de
2019 até às 23h59min do dia 23 de novembro de 2019, através do link:
https://www.even3.com.br/seminariorecria/
2.4. Cada trabalho somente poderá ser inscrito uma única vez.
2.5. Todos os trabalhos serão apresentados no formato de pôster impresso.
2.6. Os trabalhos deverão ser compostos por, no máximo, 1 (um) autor, 5 (cinco) co-autores, 1
(um) orientador e, se houver, 1 (um) co-orientador.
2.7. Cada autor poderá estar inscrito como apresentador de, no máximo, 02 (dois) trabalhos.
2.8. O nome do apresentador deverá ser informado no ato de inscrição.
2.10. A ordem de envio dos nomes dos autores será a mesma emitida no certificado. Ordem
recomendada para os autores: autor, co-autores, orientador e co-orientador (se houver).
3. DAS REGRAS PARA CONFECÇÃO DO RESUMO
3.1. O texto deverá ser digitado em processador de texto Word for Windows, nos formatos
.doc ou .docx, espaçamento entrelinhas de 1,5, sem recuo de parágrafos, com fonte Times
New Roman, tamanho 12.
3.2. O layout da página deve contemplar tamanho A4, com formatação de margens superior,
inferior, esquerda e direita de 2 cm.
3.3. O resumo a ser submetido para avaliação deverá conter o título, logo abaixo dele o eixo
temático. A seguir deverá ter o corpo do resumo, os descritores e, por último, as referências.

3.4. O título do resumo deve estar em negrito, com alinhamento centralizado. A primeira letra
do título deve ser maiúscula e o restante em letras minúsculas. Não deve exceder 15 (quinze)
palavras, assim como não deve incluir siglas, abreviaturas, nomes de cidades, países ou outras
informações geográficas.
3.5. Os termos Introdução, Objetivos, Método, Resultados, Conclusão, Descritores e
Referências devem ser destacados em negrito e com apenas a primeira letra maiúscula.
3.6. O resumo deve ser escrito em Português sem parágrafo, respeitando a norma culta e a
nova ortografia da língua portuguesa.
3.7. O texto do resumo deve ser iniciado sem recuo, com alinhamento justificado, em
parágrafo único. Deve ser estruturado com, no máximo, 2500 caracteres com espaço (esse
número de caracteres não inclui título, autores, descritores e referências, mas sim o parágrafo
único), contemplando os itens: Introdução, Objetivo(s), Método (tipo de estudo, local,
população/amostra, coleta de dados, análise dos dados e aspectos éticos – incluir o número do
parecer do CEP quando se tratar de pesquisas com seres humanos), Resultados (sem tabelas,
gráficos e/ou figuras) e Conclusão ou Considerações finais.
3.8. Devem ser apresentados quatro a seis descritores, digitados em letra minúscula (apenas a
letra inicial da primeira palavra de cada descritor deverá ser maiúscula) e separados por
ponto-e-vírgula. Os descritores deverão ser extraídos do vocabulário de Descritores em
Ciências da Saúde (DeCS – Bireme –http://decs.bvs.br/) e digitados logo abaixo do resumo,
antes das referências.
3.9. As referências deverão ser listadas no final do resumo seguindo a Norma Vancouver:
devem ser apresentadas de uma a, no máximo, cinco referências.
3.10. Gráficos e figuras não serão permitidos nos resumos. No número de caracteres
solicitados refere-se apenas ao resumo.
3.11. A formatação da lista de referências também deve adotar espaço 1,5 e tamanho de fonte
12, sem parágrafo, recuo ou deslocamento das margens.
3.12. O sobrenome dos autores nas referências deve estar em letras minúsculas, à exceção da
primeira letra; o primeiro nome e os nomes secundários serão representados por suas letras
iniciais maiúsculas, sem separação ou pontos entre elas, conforme Estilo Vancouver; não fazer
destaques para títulos.
3.13. Durante o processo de submissão do resumo, os autores deverão preencher apenas as
informações dos autores solicitadas pelo site no formulário de submissão e anexar o arquivo
do resumo em WORD (doc ou docx).
4. DA SELEÇÃO
4.1. Serão desqualificados os trabalhos que não estiverem dentro dos padrões de Metodologia
Científica.
4.2. Todos os resumos qualificados serão avaliados e selecionados exclusivamente pela
Comissão Científica do evento.
4.3. A Comissão Científica do evento será responsável pela avaliação dos trabalhos, de acordo
com os seguintes critérios (que variam de Insuficiente, Regular, Bom e Excelente): Relevância
do Trabalho na Sociedade; Originalidade; Importância Científica; Emprego da Metodologia
Científica na Elaboração do Trabalho; Correlação entre os Objetivos; Resultados e Conclusões
do Resumo; Qualidade e Clareza dos Resultados Apresentados.
4.4. Os trabalhos selecionados serão divulgados a partir do dia 24 de novembro de 2019 no
e-mail do relator e haverá o período de 48h para recursos e mudanças de horário de
apresentação.

4.5. Todos os trabalhos selecionados devem ser apresentados no evento pelos respectivos
apresentadores indicados no momento da inscrição, em dia e horário a ser definido pela
Comissão Organizadora e informado previamente aos autores e apresentadores do trabalho.
5. DA APRESENTAÇÃO NA CATEGORIA “PÔSTER”
5.1. O apresentador do pôster deverá fixar seu poster no início das atividades do dia indicado
de sua apresentação e retirá-lo no final do dia.
5.2. A ausência do apresentador no horário do julgamento acarretará desclassificação
automática do trabalho.
5.3. As apresentações ocorrerão exclusivamente em forma de pôster convencional em modelo
a critério do autor.
5.4. A fabricação dos pôsteres é de responsabilidade dos autores do trabalho, e deve ser em
forma retangular de 90 cm de largura por 120 cm de altura, em material, cores e estilos
segundo a necessidade ou o desejo dos mesmos.
5.6. O pôster deverá conter: título (em destaque), nome completo dos autores, instituições
envolvidas, instituições financiadoras, caso existam, cidade e estado. O nome do apresentador
deve vir sublinhado.
5.7. O corpo do trabalho deve conter Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusão e
Referências; salvo Relato de caso, que poderá constar de Introdução, Descrição do caso ou de
Experiência, Considerações Finais e Referências. Estas marcas devem estar legíveis e
destacadas. Exemplo: “INTRODUÇÃO:” e “OBJETIVOS:”.
5.8. A cronometragem da apresentação é de responsabilidade da Comissão Organizadora, que
observará o limite de tempo de 3 (três) minutos para apresentação e 2 (dois) minutos para
discussão. Ao fim do tempo de apresentação, a Comissão Organizadora pode interromper a
apresentação e passar a palavra à Comissão Científica.
5.9. É vedada a manifestação dos demais autores e/ou orientadores antes, durante ou após a
apresentação do trabalho, ficando a cargo única e exclusivamente do apresentador esclarecer
os questionamentos do público e da Comissão Científica.
5.10. A avaliação será realizada por dois membros do Comitê Científico.

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2019.

_____________________________
Elysângela Dittz Duarte
Líder do Grupo Recria

