
 

 

 

             V CONGRESSO NACIONAL MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE DA UNAMA 

 
Tema: “Saúde, Ciência e Tecnologia: novos tempos, novos desafios ”. 

 
EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

A Coodenação Geral deste Congresso vem por meio deste edital, tornar pública a 

abertura das inscrições e o estabelecimento de normas relativas à submissão de trabalhos 

científicos no V Congresso Nacional Multidisciplinar de Saúde, “Saúde, Ciência e 

Tecnologia: novos tempos, novos desafios ”., que será realizado no período de 03 a 05 

de novembro de 2022, no Hangar, Centro de Cenvenções e Feiras da Amazônia, em Belém, 

Estado do Pará. 

 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1. Os resumos serão analisados quanto à adequação à proposta do evento e ao 
cumprimento das normas de apresentação definidas por este edital; 

 
1.2. A não observância dos critérios estabelecidos impedirá a aceitação do trabalho; 

 
1.3. Cada participante poderá enviar, no máximo, 3 (três) trabalhos como 
autorprincipal. Estes poderão se encaixar em qualquer modalidade, seja assistência, 
gestão, ensino, pesquisa e/ou extensão. Todos os trabalhos deverão conter 
orientadores. 

 
1.4. Será emitido 01 (um) certificado por trabalho aprovado, no nome do autor 
principal, constando também os nomes dos demais coautores, o título do trabalho e 
a forma de apresentação;  

 
1.5. Todos os trabalhos inscritos, aceitos e devidamente apresentados serão 
publicados nos anais do evento, disponibilizados no site institucional (observação, os 
autores deverão preencher as informações dos pesquisadores envolvidos de 
maneira correta, sem abreviações, com seus metadados, tendo em vista  que 
não serão realizadas correções após a publicação dos anais do evento); 

 

1.6. A data limite para o envio dos resumos será o dia 15  de outubro de 2022, sujeito 
a prorrogação, mediante decisão da Comissão de organizadora do evento; 

 
1.7. É necessário que no mínimo um dos autores (autor principal ou coautores) esteja 
com a inscrição confirmada no congresso. Este deverá ser o apresentador do trabalho, 



devidamente identificado no formulário de submissão (Anexo A). Somente após o 
pagamento da inscrição, o trabalho será submetido à avaliação pela comissão 
responsável. Caso nenhum dos autores tenha inscrição confirmada no evento, o 
trabalho não passará por avaliação e a submissão será automaticamente 
desconsiderada (o pesquisador correspondente deve enviar comprovante de 
inscrição e pagamento para o e-mail, juntamente com o resumo, ficha de 
inscrição e demais documentos constantes neste edital); 

 
1.8. Trabalhos relacionados à pesquisa envolvendo seres humanos deverão seguir as 
determinações das Resoluções 466/12 e 510/16 (e/ou outras caso se aplique) do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS) e deverá ser informado o número de aprovação 
de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP); 

 
1.9. O conteúdo científico e ético dos trabalhos é de inteira responsabilidade dos 
autores; os resmos publicados são de inteira responsabilidade de seus autores. As opiniões 
neles emitidas não exprimem, necessariamente, o ponto de vista da UNAMA/Grupo Ser 
Educacional. 

 
1.10. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Científica do evento. 

 

2. DAS CATEGORIAS DE TRABALHOS CIENTIFICOS 

 

2.1 Os trabalhos inscritos para apresentação deverão inserir-se em uma das seguintes 

categorias: 

2.1.1. Assistência 

2.1.2. Gestão 

2.1.3. Ensino 

2.1.4. Pesquisa e/ou Extensão 

 

3. NORMATIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

3.1. Os resumos deverão obedecer à seguinte formatação: 

 

3.1.1. Resumos deverão conter o mínimo de 1.000 e o máximo de 2.500 palavras. 

 

3.1.2. O título deve ser formatado em fonte Arial 12,  Negrito, justificado; letras maiúsculas 
(caixa alta); espaçamento simples; 

 

3.1.3. O corpo do resumo deve ser formatado em:  fonte Arial 12; justificado; espaçamento 



Simples, sem recuo; 

 

3.1.4. Os arquivos devem ser salvos em formato Microsoft Word (*doc ou *docx), sendo o 

nome do arquivo igual ao título do resumo; 

 

3.1.5. Cada trabalho poderá ter até 8 (oito) autores, sendo 1 autor principal/relator e, no 
máximo, 7 coautores (incluindo o orientador); 

 

3.1.6. Os resumos que ultrapassarem os limites especificados ou que forem enviados em 

formato diferente do solicitado não serão apreciados; 

 

3.1.7. O corpo do resumo deverá ser estruturado e conter os seguintes itens: Introdução, 
Objetivo, Metodologia, Resultados, Conclusão, Descritores (extraídos dos Descritores em 

Ciências da Saúde) e referências (esta última deve se restringir a no mínimo 3 no máximo 5 

obras referenciadas) (ver arquivo no ANEXO B deste edital). 

 

4. DA INSCRIÇÃO E DO ENVIO DE TRABALHO 

 

4.1. Os autores deverão inscrever o trabalho, por meio do (envio  do Formulário de Inscrição 

devidamente preenchido, em formato PDF (Anexo A), anexando o Resumo, em formato Word 

(Modelo no Anexo B), seguindo as orientações do item 3 deste edital. O envio deverá ser  

realizado por e-mail correspondentes ao seu curso conforme quadro abaixo: 
 
 

CURSO EMAIL PARA SUBMISSÃO 

ENFERMAGEM enfermagem.submissao@gmail.com 

FARMÁCIA farmacia.submissao@gmail.com 

NUTRIÇÃO nutricao.submissao@gmail.com 

FISIOTERAPIA fisioterapia.submissao@gmail.com 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS biologicas.submissao@gmail.com 

MEDICINA VETERINÁRIA veterinaria.submissao@gmail.com 

ODONTOLOGIA odontologia.submissao@gmail.com 

EDUCAÇÃO FISICA edfisica.submissao@gmail.com 

PSICOLOGIA psicologia.submissao@gmail.com 

BIOMEDICINA biomedicina.submissao@gmail.com 

TERAPIA OCUPACIONAL to.submissao@gmail.com 

FONOAUDIOLOGIA fono.submissao@gmail.com 

ESTÉTICA estetica.submissao@gmail.com 

 
4.2. Serão permitidas as inscrições dos trabalhos científicos que versem acerca de temas na 

área de Ciências da Saúde, realizados por discentes, docentes, pesquisadores e 

profissionais nas áreas da saúde e/ou ciencias biolágicas ou afins. 

 

4.3 Os trabalhos devem ser enquadrados em uma das seguintes categorias: 
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4.3.1. Estudos originais (pesquisas de campos); 

4.3.2. Relato de experiência; 

4.3.3. Revisão Integrativa e Revisão Sistemática de Literatura; 

4.4.4. Estudo de casos/Relatos de casos (Obervação, estudos e relatos de casos 

necessitam de apreciação e aprovação ética). 

 

5. APRESENTAÇÃO E-POSTER 

 

5.1. A Comissão Organizadora do evento irá proporcionar equipamento de mídia para as 

apresentações. O autor deve procurar a Comissão Organizadora no local do evento para 

as devidas orientações; 

 

5.2. O autor responsável pela apresentação deve estar no local 30 (trinta) minutos antes da 

hora agendada com o e-poster salvo em pen drive para devida apresentação. Para avaliação, 

cada relator terá no mínimo 5 (cinco) e no máximo 10 (10 minutos) para apresentação e cinco 

minutos para avaliação pelo membro da comissão avaliadora; 

 

5.3. Os apresentadores deverão permanecer ao lado dos painéis no horário determinado 

para apresentações, para que possam ser avaliados pela Comissão; 

 

5.4 Os e-pôsteres deverão seguir o modelo que consta no Anexo C e a formatação com as 

seguintes recomendações da Comissão Organizadora: 

 

5.4.1. Dimensão: 1,20m de altura por 0,90m de largura; 

 

5.4.2. Título: deverá ser o mesmo utilizado no resumo, escrito em letras maiúsculas que 

permita a leitura a 03 (três) metros de distância (sugere-se fonte Arial, tamanho 70 ou maior). 

 

5.4.3. Abaixo do título e com letras tamanho 40, devem constar os nomes dos autores, 

laboratório (caso envolva), instituição, cidade, Estado, País; 

 

5.4.4. Corpo do painel: recomenda-se fonte Arial de tamanho mínimo 40; 

 

 
6. DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

 

6.1. A seleção dos trabalhos será realizada pela Comissão Científica do evento; 



6.2. Será critério para aprovação o correto e completo atendimento às normas para 
apresentação solicitadas neste edital; 

 

6.3. Também serão avaliados: 1) Coerência entre aportes teóricos, problematização, 

objetivos, metodologia, argumentação, resultados e conclusões; 2) Relação da temática com 

o objetivo do trabalho; 3) Qualidade e clareza do texto (ortografia, concordância e precisão 

vocabular, norma culta de escrita, normas de escrita científica); 4) Relevância, coerência e 

criatividade no trato da questão; 5) Normas da ABNT, estilo cientifico da escrita. 

 

6.4. A divulgação oficial dos resultados dos trabalhos aprovados será realizada apartir do dia 

01 de novembro de 2022. 
 
 

6.5. O Certificado de Apresentação será gerado e entregue somente para o autor que 

comparecer e apresentar seu trabalho. 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE NOTA DE AVALIAÇÃO PARA SELEÇÃO 

 

7.1. Os trabalhos serão avaliados seguindo os itens 6.2 e 6.3 deste edital; 

 

7.2. Para o item 6.2 será atribuída nota que poderá variar de 0 a 2,0 (zero a dois) pontos; 

 

7.3. O item 6.3 terá nota conferida para cada alínea, como apresentada a seguir (Quadro 

1): 

 

Quadro 1 – critérios de avaliação dos resumos pela comissão avaliadora. 
 
 

Item Pontuação 

1) Coerência entre aportes teóricos, problematização, objetivos, 
metodologia, argumentação, resultados e conclusões; 

0 – 2,0 pontos 

2) Relação da temática com o objetivo do trabalho;  0 – 2,0 pontos 

3) Qualidade e clareza do texto (ortografia, concordância e 
precisão vocabular, norma culta de escrita, normas de escrita 

científica); 

0 – 2,0 pontos 

4) Relevância, coerência e criatividade no trato da questão;  0 – 2,0 pontos 

5) Normas da ABNT, estilo cientifico da escrita. 0 – 2,0pontos 

 

7.4. Serão considerados aprovados, os trabalhos que obtiverem nota igual ou superior a 

9,0 (sete) pontos. 

7.5. Os trabalhos serão avaliados por dois membros da comissão científica (Anexo D) e a 

média de pontos será atribuída. 

7.6. A premiação ocorrerá em ordem decrescente de notas. 

 



8. DA PREMIAÇÃO 

 

8.1. Os melhores trabalhos em cada categoria serão premiados. 

8.2. O resultado e entrega da premiação ocorrerá no dia 05/11/2022 de acordo com a 
programação do Congresso. 

 

 
 

Belém, Pará, 27 de setembro de 2022. 

 
 

 
Comissão Científica do V Congresso Nacional  Multidisciplinar 

de Saúde 
.



ANEXO A: FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 
I. Inscrição de Trabalho 

Título do Trabalho 

 
 
 
 

Autor Principal 

 
 
 
 
 

E-mail 

 
 

Coautor(es) 

 
 

Nome(s) completos do(s) coautor(es) do trabalho, sem abreviações 
 

Orientador(a) 

 
 
 

Instituição de Ensino/seviço Envolvida(o) 

 
 
 

Nome do Apresentador(a)/Relator(a) 

 
 
 

Eixo Temático do Trabalho 

 
 

Consulte o edital para saber o seu eixo temático 
 

Categoria do Trabalho 

 
 

Consulte o edital para saber a categoria do seu trabalho 



Resumo do Trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descritores 

 
 

03 a 05 conforme normas contidas no edital 
 

Referências (ABNT) 



ANEXO B: ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO (aqruivo no formato 
word, disponível no site do evento) 

 

ESTE É O MODELO DE TÍTULO A SER SEGUIDO 
 

NOME, Completo do autor principal/relator 
Universidade da Amazônia (UNAMA), Belém, Pará, Brasil. Discente – E-mail: 
exemplo.normas@gmail.com 
NOME, Completo do Coautor 
Universidade da Amazônia (UNAMA), Belém, Pará, Brasil. Discente. 
NOME, Completo do Coautor 
Universidade da Amazônia (UNAMA), Belém, Pará, Brasil. Discente. 
NOME, Completo do Professor Orientador 
Universidade da Amazônia (UNAMA), Belém, Pará, Brasil. Docente/Preceptor/Enfermeiro. 

 

Resumo: 
Introdução: O intuito deste modelo de formatação é esclarecer aos autores o formato 
a ser utilizado nos resumos expandidos submetidos a Jornada Científica do V 
Congressos Multidisciplinar de Saúde UNAMA, Grupo Ser Educacional. Ele está 
escrito, exatamente, como o modelo indicado para os resumos, desta forma, é uma 
referência. Leia atentamente as instruções e formate seu resumo de acordo com 
este modelo padrão. Objetivo: Objetivando padronizar os estudos submetidos ao 
evento, recomenda-se, o uso dos estilos de formatação pré-definidos que constam 
neste documento. Metodologia: Para tanto, basta copiar e colar os textos do original 
diretamente em uma cópia deste documento. Vale ressaltar que uma formatação 
correta é essencial para uma boa avaliação do seu resumo. Resumos fora da 
formatação serão excluídos do processo de avaliação. O texto deve ser conciso, claro, 
tratando unicamente do conteúdo do trabalho a apresentar, dentro dos eixos temáticos 
do evento. Recomenda-se margens superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita de 
2 cm. O tamanho de página deve ser A4. Atenção para este aspecto, pois se o 
tamanho da página for outro, compromete a correta formatação. Os resumos deverão 
ser apresentados exclusivamente ao V Congresso Multidisciplinar em Saúde, não 
sendo permitida sua apresentação simultânea a outro evento, quer na íntegra ou 
parcialmente. Os conteúdos presentes nos textos serão de total responsabilidade dos 
autores, cabendo a estes responder por estes. A publicação de resumos, provenientes 
de estudos originais, estudos de casos/relatos de casos, com resultados de pesquisas 
envolvendo seres humanos, deverá indicar no texto (CAAE e número de parecer com 
data da aprovação) e anexar no sistema de submissão (E- mail) a cópia do documento 
de aprovação (Parecer consubstanciado do CEP) por um Comitê de Ética em 
Pesquisa, credenciado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), ou 
órgão equivalente no país de origem da pesquisa; bem como o processo de obtenção 
do consentimento livre e esclarecido dos participantes e/ou similares conforme tipo de 
pesquisa (Termo de Assentimento - TA, Termo de Compromisso para Utilização de 
Dados-TCUD, etc, atendendo as Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional 
de Saúde). Resultados: O resumo deve ser escrito no programa Word Windows®, 
em versão 6.0 ou superior. O título do artigo deve ser em fonte Arial 12 pontos, 
justificado, negrito, caixa alta (tudo maiúsculo), espaço simples. Os dados dos autores 
e as informações da instituição e e-mail no tamanho 10 pontos. O resumo deve conter 
no mínimo 1.000 palavras e no máximo 
2.500 palavras, deve utilizar fonte Arial, tamanho 12, justificado, espaçamento entre 
linhas simples (1,0 em todo o resumo e referências), sem recuo e sem parágrafos. 
Conclusão: Deve ser precedido de no mínimo 3 e no máximo 5 descritores, 
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separadas por ponto, conforme demonstra o presente modelo. O resumo devem 
apresentar obrigatoriamente: Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultados, 
Conclusão e os descritores (Os descritores são palavras fundamentais para a 
classificação da temática abordada em textos científicos em bancos de dados 
nacionais e internacionais. Serão descritores cadastrados no site - Descritores em 
Ciências da Saúde – Bireme (Consultar em: http://decs.bvs.br). 

 

Descritores: artigo; normas; formatação. 
 

Referências: 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 2616, de 12 de maio de 1998. Diretrizes e 
normas para prevenção e o controle das infecções hospitalares. Brasília, DF, 
maio 1998. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt2616_12_05_1998.html. 
Acesso em: 31 jan. 2020. 

 
NOGUEIRA, Maicon de Araujo et al. Vivência das comissões intra-hospitalares de 
doação de órgãos/tecidos para transplante. Revista Recien. São Paulo. v.5, n.14: 
p.5-11. 2015. Disponível em: 
https://recien.com.br/index.php/Recien/article/view/105/169. Acesso em: 31 jan. 
2020. 

http://decs.bvs.br/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt2616_12_05_1998.html.


ANEXO C: MODELO DE E-POSTER (Aquivo disponível no formato power point no site 
do evento). 

 

 

 

 

 

 

 

                  

       

          

       

           

                       

         

           



       ANEXO D: MODELO DE FICHA AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL 

 

V CONGRESSO NACIONAL MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE DA UNAMA 
Tema: “Saúde, Ciência e Tecnologia: novos tempos, novos desafios ”. 

 
 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE TRABALHOS 
CIENTÍFICOS 

 
NO APROVAÇÃO:________________ 

Apresentação:   

Título: 

 

 

 

Autor Principal e Apresentador: 

 

 

 

Avaliador(a):   

Curso:   

CRITÉRIOS DE ANÁLISE DE AVALIAÇÃO DOS 
TRABALHOS 

 
 

Item Pontuação 
 (0-2,0 pontos) 

1) Coerência entre aportes teóricos, problematização, objetivos, 
metodologia, argumentação, resultados e conclusões; 

 

2) Relação da temática com o objetivo do trabalho;   

3) Qualidade e clareza do texto (ortografia, concordância e 
precisão vocabular, norma culta de escrita, normas de escrita 

científica); 

 

4) Relevância, coerência e criatividade no trato da questão;   

5) Normas da ABNT, estilo cientifico da escrita.  

 

JUSTIFICATIVAS: 

 

 BELÉM (PA) , de   NOVEMBRO  de 2022. 
 
 
 

Assinatura do Avaliador 


