
NORMAS PARA ENVIOS DOS RESUMOS PARA I JORANADA DO CENTRO 
DE SAUDE ESCOLA DO MARCO 

Somente serão avaliados os trabalhos enviados na seguinte formatação: 

SUBMISSÃO ATÉ O DIA 6 DE OUTUBRO 

1. CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO 
a. As inscrições dos resumos serão realizadas exclusivamente pelo 

e-mail jornadacse@gmail.com; 
b. Cada pesquisador tem permissão para enviar dois (2) trabalhos 

como primeiro autor para a jornada. No entanto, você poderá ser 
coautor de outros resumos, sem restrição; 

c. Cada trabalho poderá ter até 8 autores, incluindo o autor 
apresentador.  

d. O autor apresentador obrigatoriamente deverá estar inscrito no 
evento.  

e. A submissão de trabalhos na jornada científica está condicionada 
ao pagamento da taxa de inscrição por pelo menos um dos 
autores do trabalho. 

f. O autor que enviou o trabalho será notificado via e-mail registrado 
no sistema de submissão acerca da aceitação/rejeição do 
mesmo, no prazo estipulado no cronograma desta chamada. 
Essa notificação incluirá a data e a hora da apresentação, bem 
como a modalidade de apresentação, caso o trabalho seja aceito; 

g. A forma de apresentação de trabalho será na modalidade de 
pôster. Os 6 trabalhos submetidos mais bem avaliados serão 
selecionados para comunicação oral (tema Livre) 

h. Serão outorgados Certificados de Mérito Acadêmico e entregue 
prêmios ao (s) autor (es) dos 5 melhores trabalhos apresentados 
no formato de pôster e os 3 melhores trabalhos apresentados no 
tema livre.  
 

2. FORMATAÇÃO DOS RESUMOS 

O resumo deve ser formatado de acordo com as especificações contidas 
nos modelos de resumo a seguir. 

a. O resumo deve ser estruturado e composto obrigatoriamente 
pelos seguintes itens: Introdução; Objetivos; Método; Resultados; 
Conclusão; Descritores; Agradecimentos (item opcional e que 
deve ser inserido após os descritores).  

b. Os descritores são limitados a 3 (três) palavras e devem ser 
separados por ponto e vírgula. Recomenda-se aos autores que 
acessem a plataforma do DECS (Descritores em Ciências da 
Saúde) da BVS para seleção dos descritores a serem incluídos ao 
final do resumo; 

c. O resumo deve ser redigido com alinhamento justificado, em uma 
página e limitado a 400 palavras (contabilizando apenas o corpo 
do texto). 
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d. O texto deverá ser digitado sem parágrafos, de acordo com a 
norma culta e a nova ortografia da língua portuguesa. 

e. Não incluir gráficos, figuras, fotos, tabelas ou quadros. 
f. O título deve ser breve e sucinto, redigido em negrito, fonte Arial 

Narrow, tamanho 14.  
g. Coloque apenas o e-mail de contato do autor responsável, ao final 

das afiliações e indicado por asterisco. 
h. Todos os resumos devem ser submetidos em um arquivo do 

Word (2010 ou superior). Os tópicos devem ser redigidos na fonte 
Arial, negrito, tamanho 12. O corpo do texto deve ser redigido na 
fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento simples e justificado. 

 
3. CONDIÇÕES ÉTICA PARA SUBMISSÃO 

a. O conteúdo dos resumos é de inteira responsabilidade de 
seus respectivos autores, bem como as opiniões nelas 
expressas, que não refletem necessariamente as do Centro 
de Saúde Escola do Marco ou da Comissão Organizadora da 
Jornada Científica. 

b. Ao submeter o resumo o(s) autor(es) autoriza(m) a publicação 
dos mesmos nos Anais----------------- 

c. Todos os resumos aceitos para apresentação serão publicados 
nos Anais ----------------------- 

 
4. AVALIAÇÃO DOS RESUMOS DE TRABALHOS 

a. Todos os trabalhos submetidos serão encaminhados para um 
processo de avaliação por pares realizada por uma comissão 
científica constituída por mestres e doutores para essa 
finalidade, para julgamento do mérito dos mesmos. O processo 
de avaliação será cego. 

b. Os itens abaixo serão analisados e notas de 0 a 10 serão 
atribuídas para cada um: 

o Atualidade, originalidade e relevância do tema; 
o Pertinência do título; 
o Introdução contextualizada; 
o Pertinência dos objetivos e coerência das 

hipóteses (quando houver); 
o Adequação, qualidade e descrição do método; 
o Relevância dos resultados e coerência com o 

método; 
o Fundamento, coerência e alcance da conclusão; 
o Qualidade da redação e organização do texto 

(clareza e objetividade); 
o Relevância das implicações práticas e/ou clínicas 

advindas do estudo. 
c. A nota final do trabalho será calculada pela média das notas 

atribuídas em cada item; 
d. Serão aceitos trabalhos com nota final maior ou igual a 6 (seis) 

 
5. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 



a. Todos os trabalhos apresentados serão arguidos durante a 
realização da Jornada e estarão concorrendo às premiações 
previstas no Item 1 destas normas; 

b. Não será permitida alteração no horário estabelecido para as 
apresentações dos trabalhos; 

c. Para a Sessão de Pôster, as seguintes disposições devem ser 
observadas: 

i. As sessões serão organizadas em horários e 
períodos pré-estabelecidos; 

ii. Os autores deverão permanecer junto ao seu 
pôster durante todo o período estabelecido da 
sessão, mesmo após ter sido arguido pela 
comissão avaliadora. 

d. Para a Sessão Oral, as seguintes disposições deverão ser 
observadas: 

i. Cada participante disporá de 8 minutos para a 
apresentação do trabalho perante a Comissão 
Avaliadora seguidos de 2 minutos para arguição; 

e. O apresentador do pôster será responsável por afixar e retirar o 
mesmo. 

Trabalhos que não atendam às regras não serão aceitos no evento. 

 


