
 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS – V SIMPÓSIO DE 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

INFORMAÇÕES AOS AUTORES: 

 

1. Cada pesquisador poderá enviar, de modo individual ou coletivo, até 3 trabalhos, sob 

a forma de resumo. Os trabalhos coletivos podem ter de 2 a 5 coautores.  

 

2.  Não haverá, por parte da Comissão Organizadora do evento, qualquer revisão na 

escrita, na normalização ou na formatação do texto para a sua publicação nos anais do 

evento, ficando o(s) autor (es) responsável (is) pelo conteúdo e apresentação do texto. 

 

3.  Nesta edição do V Simpósio de Educação em Saúde não haverá apresentação de 

trabalhos completos. 

 

4. Os resumos aceitos deverão ser apresentados em formato de apresentação oral.  

 

5. O trabalho deverá ser submetido até o dia estabelecido na sessão “DATAS 

IMPORTANTES”, por meio do link: bit.ly/submissaovsimposionec 

 

6. A comunicação automática entre o Simpósio e os autores será exclusivamente por 

meio do endereço eletrônico do primeiro autor, assim como as devidas certificações.   

 

7. Serão atribuídos certificados para o melhor trabalho (apresentação oral) por eixo 

temático.  

 

8. Trabalhos aprovados pela Comissão Técnico-Científica serão publicados 

eletronicamente nos Anais do Simpósio, disponíveis no site da Hospital de Amor sob 

o ISSN 2596-1993. 

 

 

EIXOS TEMÁTICOS: 

 

a. Educação em Saúde na Educação Básica; 

 

b.  Educação em Saúde no Ambiente Universitário; 

 

c. Educação em Saúde na Rede de Atenção em Saúde; 

 

d. Educação em Saúde em outros territórios.   

 

 

 



 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO: 

1. Espaçamento 1,5; 

2. Fonte Times New Roman 12; 

3. Margens justificadas a esquerda e superior de 3cm, margem direita e inferior de 2,5cm 

e formato A4, editado em Word (doc.); 

4. Mínimo de 300 e máximo de 500 palavras (excluindo o título, os autores e suas 

filiações, as palavras-chave e as referências bibliográficas); 

5. O resumo deve conter a seguinte sequência: pré-textual (eixo temático, título do 

trabalho, autores e suas filiações); textual (introdução, objetivo, materiais e métodos, 

resultados, considerações finais ou conclusão e agradecimentos (opcional)); e pós-

textuais (3 a 5 palavras-chave e referências bibliográficas). 

6. Do Pré-Textual: para o Eixo temático e Título deve-se utilizar negrito e letras 

maiúsculas com formatação centralizada. Os nomes dos autores devem se apresentar com 

a inicial em maiúsculo e, somente o autor principal terá seu nome em negrito e sublinhado, 

seguido de seu e-mail, conforme Template. As filiações dos autores serão apenas em 

itálico, com as iniciais em maiúsculo.  

7. Do Textual: Somente o nome das sessões devem vir em negrito, com as iniciais em 

maiúsculo. Não é necessário inserir citações.  

8. Do Pós-textual: Somente o nome das sessões devem vir em negrito, com as iniciais em 

maiúsculo e as referências seguem conforme preconizado pela ABNT.  

 

Para baixar o Template do resumo, CLIQUE AQUI 

  

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS RESUMOS: 

1. Conexão da temática do trabalho com um dos eixos do V Simpósio de Educação em 

Saúde; 

2. Apresentação clara da problemática; 

3. Clareza dos métodos empregados e resultados encontrados; 

4. Emprego da Norma Culta da Língua Portuguesa; 

5. Formatação adequada. 

 

 

 

http://www.hcancerbarretos.com.br/upload/doc/e8c8beb4c5f1347d7d50d6f44be236ba.docx


 

SOBRE A SELEÇÃO DOS RESUMOS: 

1. Será avaliação cega por pares, no qual a identidade e a afiliação institucional do (s) autor 

(es) não são do conhecimento dos avaliadores. 

2. A avaliação é realizada pela Comissão Científica do Simpósio, composta por membros 

internos e externos ao Hospital de Amor, imparciais, e de reconhecida contribuição 

científica na área.  

3. Cada trabalho é avaliado por, no mínimo, três integrantes da Comissão Científica. O 

resultado final do processo de avaliação de cada trabalho submetido corresponde à média 

das avaliações dos três avaliadores, o que indicará a aceitação ou não do trabalho 

científico para apresentação no Simpósio. 

4. Não caberá recursos para trabalhos não aceitos. A avaliação e aprovação dos trabalhos 

pela comissão Científica é soberana.  

 

SOBRE A MODALIDADE: APRESENTAÇÃO ORAL  

 

2. O autor terá 5 minutos para exposição na sala de webconferência on-line. 

3. As apresentações orais poderão ou não abranger apresentação em slides.  

4. Caso o autor decida utilizar apresentação em slides deverá usar o template do Simpósio 

de Educação em Saúde.  

 

Para acessar o Template da apresentação oral, CLIQUE AQUI.   

 

OBSERVAÇÕES: 

1. Os resumos fora dos critérios estabelecidos não serão aceitos; 

2. Os resumos enviados fora do prazo não serão aceitos; 

3. O autor deverá estar inscrito no V Simpósio de Educação em Saúde para apresentar o 

seu trabalho. 

4. Quando houver mais de um autor, ao menos um deverá estar inscrito; 

5. Dúvidas: consulte a Comissão Organizadora através do e-mail: 

nec@hcancerbarretos.com.br e insira no assunto do e-mail: Dúvidas V Simpósio de 

Educação em Saúde. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1CHyj16kTWQSbSV32j9l7-gx92gmwgj3g/edit?usp=sharing&ouid=102884520181163591300&rtpof=true&sd=true


 

DATAS IMPORTANTES  

Cronograma V Simpósio de Educação em Saúde 

Data Programação 

Até 05/11/2021 Prazo para submissão dos resumos 

08 a 11/11/2021 Avaliação da Banca 

12/11/2021 Divulgação dos Resultados 

13 à 17/11/2021 Correções dos Resumos 

22/11 a 26/11 V Simpósio de Educação em Saúde 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


