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1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

 1.1 Serão aceitos para submissão,trabalhos inéditos, em forma resumo, desde 
que se enquadrem aos eixos temáticos do evento; 

 1.2 A submissão será facultada apenas aos congressistas que já estiverem 
regularmente  inscritos no evento. Todos os autores devem estar inscritos no 
evento. 

 1.3 O envio de qualquer trabalho implica automaticamente na cessão dos 
direitos autorais aos organizadores do Congresso; 

 1.4 A publicação de resumos/artigos nos Anais do  não implica em remuneração 
aos autores; 

 1.5 Os resumos/artigos assinados serão de responsabilidade exclusiva de seus 
autores, não refletindo, necessariamente, a opinião dos organizadores do 
Congresso. 

 



2 PROCEDIMENTOS E PRAZOS PARA ENVIO DOS RESUMOS 
 

 2.1 A submissão dos artigos será realizada via e-mail de cada 
congresso, assim seguem estes abaixo: 

 NUTRIÇÃO: congressounama.nutricao@gmail.com 

 ENFERMAGEM: congressounama.enfermagem@gmail.com 

 FISIOTERAPIA: congressounama.fisioterapia@gmail.com 

 PSICOLOGIA: congressounama.psicologia@gmail.com 

 2.2 No momento da submissão o autor fará a opção por 
apresentação oral ou na forma de pôster; 

 2.3 O prazo final para submissão dos resumos será 04/03/2017 
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ATENÇÃO 

   

  Os resumos que não estiverem formatados 
de acordo com as normas de formatação 
conforme disponibilizadas no site serão 
imediatamente recusados. 



ORIENTAÇÕES 

Título: até XX caracteres (letras maiúsculas e 
negrito). Fonte: arial 11; 

Autores: até 5 autores, todos inscritos no 
evento com enumeração sobreescrita,Indicar o 
autor apresentador em negrito. Fonte: arial 11. 
- Instituição de origem (sem negrito). Fonte: 
arial 10; 

Tamanho: até 500 palavras; 

 

 



ORIENTAÇÃOES 

Conteúdo: 

  introdução, objetivo, material e métodos, resultados 
e discussão, referências bibliográficas, até 5 e sob a 
normativa ABNT 6023/2002. Essas palavras devem 
estar destacadas em negrito no texto; 

Fonte: Arial 11 com espaçamento 1,5, sem 
parágrafos; 

Se for o caso, acrescentar o apoio institucional na 
última linha do resumo. 

 



ORIENTAÇÕES 

    A inclusão do trabalho na programação do II Congresso Multidisciplinar 

de Saúde e a publicação do resumo nos Anais ficam condicionadas a: 

 

  a) aprovação do trabalho pela Comissão Científica do Congresso. 

  b) apresentação oral do artigo por pelo menos um dos autores nas datas e 

horários previamente divulgados 

   Os trabalhos aprovados para apresentação oral ou na forma de pôster 

serão divulgados até dia 15/03/2017 via e-mail para os autores. 

 



AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 
 

     A Comissão Científica avaliará os resumos observando os 
seguintes pontos: 

     a)vinculação do tema ao eixo temático escolhido; 

 
b) Problematização e justificativa apresentadas de forma 
clara e bem definida; 

 
d) A conclusão do texto responde adequadamente ao 
problema e atinge os objetivo proposto; 

 
e) adequação às normas de formatação propostas. 

 



APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

     Para as apresentações orais serão disponibilizados 
recursos áudio-visuais, como datas Shows. 

   As apresentações orais dos resumos aprovados pela 
Comissão Científica terá duração de até 10 minutos por 
trabalho, podendo haver debate na sequência das 
apresentações ou, ao final, um debate global. A deliberação 
sobre o momento do debate competirá ao coordenador do 
Grupo de Trabalho; 

 

 



APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

    As apresentações na forma de pôster dos resumos 
aprovados  pela Comissão Científica terá duração de ate 10 
minutos por trabalho.  

   A confecção do pôster deverá conter as informações: 

  Titulo do trabalho; autores; três palavras chave; introdução; 
material e métodos; resultados e discussão, quando 
aplicados; conclusão e referências bibliográficas. 

  Todos os pôsteres serão avaliados presencialmente pela 
Comissão de Avaliação. 

    



APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

  O Certificado de apresentação de trabalho somente será 
entregue ao(s) autor(es) que efetivamente apresentar(em) o 
trabalho no II CONGRESSO MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE. A 
entrega será efetuada ao final da seção de apresentação de 
todos os trabalhos. 

  É necessária a assinatura (legível) na lista de presença, após a 
apresentação do trabalho. 

 Os resumos dos trabalhos apresentados no congresso serão 
posteriormente publicados em formato de Anais em Mídia 
Eletrônica. 

 



 



 PREMIAÇÃO DOS MELHORES TRABALHOS 
 

  

No máximo os 03 melhores trabalhos 

apresentados dentro de cada CONGRESSO 

MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE, serão 

premiados com  honra ao mérito. Estes serão 

selecionados pela Comissão Julgadora do 

evento e o resultado será liberado ao final do 

evento no dia 01/04/2017. 

a 


