
 

 

 

I ENCONTRO PARAENSE DE IMUNOLOGIA, ALERGIAS E INTOLERÂNCIA 

ALIMENTAR - BELÉM/PA 2019.1 

 

 
NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

 

 No dia 14 de Junho de 2019, serão realizadas as apresentações dos trabalhos 

selecionados para a modalidade E-PÔSTER e modalidade ORAL (com 

apresentação em Power Point) no I Encontro Paraense de Imunologia, Alergias 

e Intolerância Alimentar. 

 
 

 O processo de submissão das propostas de trabalho é totalmente VIRTUAL, 

POR MEIO DE INSCRIÇÃO NO E-MAIL E PORTAL DE EXTENSÃO UNAMA. 

 

 
 A submissão de trabalhos será possível apenas ao encontrista que estiver 

inscrito no evento, sendo ele considerado autor principal e responsável pela 

exposição do trabalho. 

 

 
 Cada encontrista poderá submeter até 01 (um) trabalho, sendo permitido o 

número máximo de (Cinco) autores (01 autor principal + 04 coautores) por 

trabalho; 

 

 
 Caso o encontrista seja estudante, obrigatoriamente, exige-se que entre os co- 

autores esteja presente um profissional ou docente orientador, podendo ser 

alguém de fora da instituição. 

 

 
 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 aos organizadores do Encontro; 

 

 
 A publicação do trabalho (resumo expandido) não implica nenhuma 

remuneração aos autores nem aos co-autores; 



 

 

 

 Os trabalhos apresentados (resumo expandido) e publicados não refletem, 

necessariamente, a opinião dos organizadores do Encontro; 

 

 
CRITÉRIOS DE SUBMISSÃO: 

 Apenas o encontrista inscrito no evento poderá submeter trabalhos científicos. 

 

 
 No período de 12/05 até 30/05/2019 até às 23h59. 

 

 
 Serão aceitos apenas os trabalhos científicos enviados para o e-mail: 

eventosunamabr@gmail.com 
 

 

 No e-mail enviado, obrigatoriamente, o congressista deverá destacar no campo 

ASSUNTO: a área de conhecimento (Farmácia; Nutrição; Psicologia; 

Medicina Veterinária; Fonoaudiologia; Ciências biológicas; Educação Física; 

Odontologia; Enfermagem; Fisioterapia; Biomedicina; Terapia Ocupacional) e o 

título do seu trabalho. Por exemplo, 

 

 
NUTRIÇÃO – ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO DE CRIANÇAS 

ALERGICAS EM UMA CRECHE DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM – PARÁ 

 

 
 Somente serão analisados trabalhos do tipo: Relatos de experiência; 

Pesquisa de campo; Estudo de Caso; Relato de caso pessoal; Resumo 

bibliográfico. 

 

 
 Os tipos: Pesquisa de campo e Estudo de Caso envolvem estudo ou com ou 

animais ou com seres humanos, portanto, obrigatoriamente, deverão ser 

enviados com a cópia do parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), com Nº do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 

com exceção do relato de experiência ou relato de caso pessoal, que não 

precisam de Comitê de Ética. 

 

 
 No e-mail enviado pelo encontrista deverá constar: 

(1) o trabalho; 

(2) a ficha de inscrição de trabalho (ver modelo de Ficha de submissão de trabalho); 

mailto:eventosunamabr@gmail.com


 

(3) Cópia do Parecer FAVORAVEL do CEP com o Nº CAAE, apenas em caso de 

Pesquisa de Campo ou estudo de caso; 

(4) E o tipo de apresentação: E-PÔSTER e ORAL (Power Point). 

(5) PRINT DA TELA DE INSCRIÇÃO NO PORTAL DE EXTENSÃO. 

 

 
 Somente serão considerados para analise os trabalhos analisados que estejam 

de acordo com as regras estabelecidas neste edital (ver formato do resumo 

expandido). 

 

 
FORMATO DO RESUMO EXPANDIDO: 

 As informações deverão ser digitadas sem parágrafos, de acordo com a norma 

culta e a nova ortografia da língua portuguesa. Em formato Word; letra Times 

New Roman; fonte tamanho 12; Margem superior: 3,0 cm; Margem  inferior:  

2,0 cm; Margem direita: 2,0 cm; Margem esquerda: 3,0 cm; parágrafo 

justificado; espaçamento 1,5 cm. 

 

 
 Título (em negrito e caixa alta). 

 Autor Principal e expositor (em negrito) e coautores: indicar suas respectivas 

instituições de Ensino Superior de origem e e-mail eletrônico do autor principal. 

 Estrutura: Introdução. Metodologia. Resultados e Discussões. Conclusão. 

 Palavras-chaves (mínimo 03 e máximo 04). 

 Referências (até 04 referencias e conforme ABNT 6023/2002). 

 Referenciar quando o trabalho conta com auxílio à pesquisa. 

 Tamanho: mínimo 02 (duas) laudas e máximo 04 (quatro) laudas. 

 

 
Ficha de submissão de trabalho (enviar no e-mail) 

 

 
A inscrição ocorrerá através do site de extensão: 

https://extensao.unama.br/DetalhesEvento.aspx?EventoId=16530. Aos que forem 

submeter trabalho, após realizar a sua inscrição, deverá preencher a ficha de inscrição 

que segue e enviá-la devidamente identificada com o nome do autor principal, para o 

e-mail: 

eventosunamabr@gmail.com 

https://extensao.unama.br/DetalhesEvento.aspx?EventoId=16530
mailto:eventosunamabr@gmail.com


 

 
 

 

FICHA DE SUBMISSÃO DO TRABALHO 

 
 
 
 

Informo à Comissão Cientifica do I Encontro Paraense de Imunologia, Alergias e 

Intolerância  Alimentar no   dia 14   de   Junho   de   2019,   na   UNAMA,   que eu 

encontrista                                                                                    

regulamente inscrito, envio para a submissão o seguinte trabalho: 

 

 
 
 

  . 

Eu concordo com as regras do encontro e critérios de avaliação dispostas no site do 

evento, assim como tenho ciência e disponibilidade para apresentá-lo no dia e no 

horário determinado pela organização do evento, caso meu trabalho seja aprovado 

pela subcomissão científica do curso o qual escolhi quando enviei meu e-mail 

(discriminado no campo ASSUNTO). 

 
 
 

Ananindeua-PA,  de  de 2019. 



 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 

Além dos requisitos previstos neste edital, o processo de avaliação seguirá as regras a 

seguir: 

Os trabalhos serão avaliados por base dos seguintes critérios (Notas de 0 a 10): 

 Fundamentação e relevância do estudo (0 a 1,5); 

 Apresentação clara do problema de pesquisa/ do objetivo da ação (0 a 1); 

 Adequação teórico-metodológica aos objetivos propostos/ Estratégias de 

intervenção (0 a 2,5); 

 Análise dos dados e resultados: descrição compreensível da coleta e análise 

dos dados/ Descrição clara da intervenção utilizada (0 a 2,5); 

 Conclusão: fundamento, coerência e alcance dos objetivos propostos/ 

Avaliação da pertinência da experiência (0 a 1,5); 

 Qualidade da redação e organização do texto (0 a 1). 

 

 
 Serão considerados REPROVADOS os trabalhos que obtiverem pontuação 

total entre 0,0 e 5,0; 

 Serão considerados APROVADOS PARA CORREÇÃO os trabalhos que 

obtiverem pontuação entre 5,1 e 7,9 pontos; 

 Serão considerados APROVADOS os trabalhos que obtiverem pontuação entre 

8,0 e 10,0 pontos. 

 

 
Aprovação do resumo expandido: 

Os relatores que tiverem seus resumos aprovados para apresentação receberão um e- 

mail com a mensagem de aprovação emitido pela subcomissão científica. E, 

automaticamente, estarão responsáveis pelo cumprimento das normas de 

apresentação em data, horário e local (conforme planejamento). Não serão aceitos 

questionamentos ou recurso quanto a não aprovação do resumo expandido 

submetido. O encontrista assume que, diante do envio, leu e aceitou todas normas e 

termos previstas neste edital. 

Os trabalhos serão apresentados na forma oral e visual pelo autor principal, em local 

destinado para isto (AUDITORIO 1). Apresentação será de 10 minutos, COM 

APRESENTAÇÃO EM POWER POINT. 



 

Formato para a modalidade de e-pôster: 

A exposição do trabalho científico será em E-pôster, o qual deverá ser feito conforme 

rigorosamente modelo disponibilizado no site da instituição com a seguinte 

configuração: 

Usar o formato de arquivo PowerPoint (.ppt ou .pptx), em um único slide; 

Configuração de tamanho de página: 14,30 cm x 25,40cm (largura x altura); 

Slides dimensionados para: Apresentação na tela (16:9); 

Orientação de página: Retrato; 

Tipo de fonte e tamanho de letra: fonte Times New Roman, tamanho mínimo 12 para 

conteúdos gerais e tamanho 10 para referências. 

É permitida a utilização de imagens e gráficos. 

Fotos – apenas se referenciada a fonte sua obtenção e com autorização por escrito, 

caso seja a foto de indivíduos pesquisados. 

 

 
Apresentação do trabalho científico: 

O autor principal deverá estar ao lado de seu trabalho no dia e horário preestabelecido 

(conforme planejamento do evento) a fim de expô-lo para um avaliador ou para 

participantes do evento. Caso a presença do autor principal no momento da avaliação 

não possa acontecer, por quaisquer motivos, uma substituição somente será aceita se 

realizada por um dos coautores discriminados no trabalho e inscrito no encontro, 

sendo ela informada a subcomissão científica do campo do conhecimento ao qual o 

trabalho está vinculado. 

 

 
CERTIFICAÇÃO 

Será emitido apenas 1 (um) certificado online por trabalho, o primeiro nome será do 

relator e os demais nomes em ordem alfabética. Ele poderá ser disponibilizado online 

ou impresso. 
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