
I FÓRUM DE DOAÇÃO, CAPTAÇÃO E TRANSPLANTES DE ORGÃOS E TECIDOS DO 
PARÁ - BELÉM/PA 

 
O presente Edital expõe as condições gerais para a inscrição e a submissão de 

trabalho científico no “I FÓRUM DE DOAÇÃO, CAPTAÇÃO E TRANSPLANTES DE 

ORGÃOS E TECIDOS DO PARÁ - BELÉM/PA”. 

Para a inscrição  como ouvinte, o interessado deverá acessar o site 

extensao.unama.br e realizar sua inscrição. Somente profissionais e estudantes 

universitários poderão submeter trabalhos científicos. 

O evento ocorrerá no período de 26 e 27 de setembro de 2019, no auditório David 

Mufarrej, localizado na Unama Alcindo Cacela. Os participantes inscritos comprometem-

se a cumprir os horários determinados para o credenciamento.  

A organização do evento, de antemão, agradece e solicita a participação ativa de 

todos e o esforço no cumprimento de horários para o bom desenvolvimento das atividades. 

NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO 
INFORMAÇÕES GERAIS: 

 
 Os trabalhos submetidos e aprovados ao “I FÓRUM DE DOAÇÃO, CAPTAÇÃO E 

TRANSPLANTES DE ORGÃOS E TECIDOS DO PARÁ - BELÉM/PA” serão 
apresentados na modalidade PÔSTER e ficarão disponibilizados durante todo o período 
de evento 26 e 27/09/2019, em local especificado pela organização do evento e sua 
apresentação na presença  dos  responsáveis  (autores)  ocorrerá  no  dia  26 e 27 de 
setembro de 2019, por até 20 minutos,  a fim de oportunizar as devidas explicações ao 
público e aos avaliadores.  

 
 Alunos, professores e outros profissionais interessados em apresentar painéis 

deverão enviar o tema e o resumo do trabalho, vinculados a um dos eixos analíticos 
definidos pela organização, para o e-mail forumdoacaodeorgaos12@gmail.com. 

 
 Sessões Temáticas para Painéis:  

- Sessão 1: A doação de órgãos no Brasil e seus principais desafios.  
- Sessão 2: Doação de órgãos: é preciso educar para avançar.  
- Sessão 3: Transplante de órgãos e tecidos: aspectos assistenciais, jurídicos e 
humanitários. 
 
 O envio do resumo para análise modalide painel, deve conter até 250 palavras, 

em fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento de 1,5 entre linhas, folha A4 
e margens esquerda (3cm), superior, direita e inferior 2 cm, em parágrafo único, deverão 
ter a indicação de até três palavras-chave. O título do trabalho deverá aparecer em 
negrito maiúsculo e centralizado; após espaço duplo, deve conter o(s) nome(s) do(s) 
autor(es), com sobrescrito indicando o número de referência para a respectiva 
identificação do(s) mesmo(s) na nota de rodapé. Na identificação deverá constar a 
entidade de filiação e e-mail, em fonte Times New Roman, tamanho 10, espaçamento 
simples.  
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 Os painéis deverão ser confeccionados no formatos 100x12 e deverão conter: 
título, eixo temático, autores, filiação institucional, introdução, objetivos, metodologias, 
resultados/conclusões, referências bibliográficas. Os autores/responsáveis deverão 
entregar e afixar seus pôsteres no dia  26 de setembro  às 8h30  e  apresentam-se na 
coordenação do evento.  Será divulgado cronograma das datas e horários de 
apresentações.  

     
 O processo de submissão das propostas de trabalho será totalmente on-line, por 

meio do envio do resumo para avaliação para o e-mail: 
forumdoacaodeorgaos12@gmail.com, no período de 27 de agosto a 21 de setembro de 
2019.  

 A submissão de trabalhos será possível apenas à pessoa inscrita no evento, sendo 
ele considerado autor principal e responsável pela exposição do trabalho. 

 
 Cada participante poderá submeter até 01 trabalho (como autor principal), sendo 

permitido o número máximo de 06 (seis) autores (01 autor principal + 05 coautores) por 
trabalho.  
 

 Caso o participante seja estudante, obrigatoriamente, exige-se que entre os 
coautores esteja presente um profissional ou docente orientador. 

 
 Será emitido 01 (um) certificado on-line por trabalho apresentado, com o nome do 

autor principal, nominando o apresentador, e de todos os coautores. 
 

 
 O envio de qualquer trabalho implica automaticamente na cessão dos direitos 

autorais referentes a liberdade de divulgação, aos organizadores do evento. 
 
 A publicação do trabalho (resumo expandido) não implica nenhuma remuneração 

aos autores nem aos coautores. 
 

 Os trabalhos apresentados e publicados não refletem, necessariamente, a 
opinião dos organizadores do Congresso. 
 

 Os trabalhos deverão ser recolhidos a partir da última hora do evento, sendo de 
inteira responsabilidade do autor o seu destino. A demora no recolhimento do poster, 
gerará a coleta do material pela instituição, ficando sujeito ao descarte após 24 horas do 
término do evento. 

 Sobre qualquer necessidade de informação/orientação ou ocorrência, o  
participante deve contatar com Profa. Adriana de Sá, enfermagem.alcindo@unama.br, 
Unama Alcindo Cacela, Bloco C, Sala da Coordenação de Curso.

mailto:forumdoacaodeorgaos12@gmail.com


 

 

 

 

 


