
 
NORMAS PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

CIENTÍFICOS 

CONGRESSO MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE 

CENTRO UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA (ASCES-UNITA) 
DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2019 

 

A Comissão Científica do Congresso Multiprofissional de Saúde da Asces-
Unita torna pública a todos quanto possa interessar as normas para submissão 
e apresentação de trabalhos científicos para o referido evento, em 
conformidade com os termos estabelecidos no presente edital. 
 

I - DAS ORIENTAÇÕES GERAIS PARA SUBMISSÃO: 
 

1. Para submissão do trabalho, o requerente deverá estar inscrito no Congresso 
Multiprofissional de Saúde da Asces-Unita; 
 

2. Será considerado Autor Principal do trabalho o requerente que fizer a 
inserção do trabalho na plataforma do EventMaster;  
 

3.  Cada trabalho poderá ter no máximo seis participantes, incluindo autor 
principal e até 5 (cinco) coautores. Entretanto, cada participante só poderá estar 
na qualidade de autor principal em até dois trabalhos. O orientador e 
coorientador (se houver) participa na qualidade de coautor; 
 

4. A apresentação dos trabalhos aprovados será no formato de pôster. Todavia, 
será selecionado 10 (dez) trabalhos na categoria trabalhos originais que 
obtiverem as melhores notas para apresentação oral, em data e local definido 
pela comissão e informado via e-mail ao autor principal; 
 
5. Todos os trabalhos aprovados serão posteriormente publicados nos anais do 
evento; 
 
6. Para a inscrição do trabalho no Congresso Multiprofissional em Saúde da 
Asces-Unita, o requerente deverá estar ciente de todas as informações sobre as 
Normas para submissão e apresentação de trabalhos científicos e deve adotar 
o seguinte procedimento:  
 

6.1.  Efetuar a inscrição do trabalho on-line até 17 de agosto de 2019 às 23:59 
min., da seguinte forma: o requerente inscrito no congresso, constará na sua 
página da inscrição uma aba Trabalho. Ao clicar nessa aba aparecerá a 



 
informação submeter um trabalho. A partir desse ponto será solicitado 
preenchimento da área do curso em que o trabalho está envolvido; titulação e 
vínculo do requerente, que é o autor principal. Posteriormente, deverá ser 
adicionado os coautores, informando e-mail, titulação e instituição em que os 
coautores estão vinculados.  Após as informações relacionadas ao autor e 
coautores do trabalho, o requerente irá preencher os dados referentes ao 
trabalho, como: tipo de resumo (trabalho original; revisão de literatura narrativa, 
integrativa ou sistemática e relato de experiência) e outros campos que 
compõem o resumo estruturado, assim como as palavras-chave. Apenas inserir 
texto nos tópicos que compõem o resumo. Finalizando o preenchimento de 
todos os campos do resumo estruturado, o requerente deverá clicar em enviar 
trabalho. Após o preenchimento on-line e envio do formulário, o requerente (autor 
principal) receberá em seu e-mail, uma via do formulário enviado como 
comprovação de envio.  
 

II – TIPOS DE RESUMOS (CATEGORIAS DOS TRABALHOS): 
 

1. Os trabalhos deverão se enquadrar em algum das seguintes categorias: 
 

a- Trabalhos Originais: relatos de caso e resultados oriundos de ensaios 
descritivos ou analíticos, de caráter explicativos, retrospectivos, prospectivos ou 
exploratórios com resultados completos. Para a modalidade de trabalhos 
originais, incluindo relatos de caso, inserir em Material e Métodos o 
registro de aceite ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), para os estudos 
que envolvam seres humanos; 
 

b- Revisão de Literatura: resultados de estudos teóricos, apresentados no 
modelo de revisão narrativa, integrativa ou sistemática com caráter crítico e 
inovador, pautado em referências recentes sobre a temática;  
 

c- Relato de Experiência: os relatos não devem ser resultados de pesquisas 
científicas. De cunho eminentemente prático, devem socializar as atividades que 
estão ou foram desenvolvidas em projetos de extensão, comunitários, estágios 
supervisionados ou não, visitas técnicas acadêmicas ou no exercício 
profissional, com foco nas áreas de concentração do congresso.    
 

III – CARACTERÍSTICAS DOS PARÂMETROS ENVOLVIDOS NOS 
RESUMOS (QUADRO ABAIXO): 
 

Parâmetros Características Gerais 



 

Título do 
trabalho 

Deve representar o conteúdo de forma clara, precisa e concisa 
(no máximo 120 caracteres com espaço).  

Texto que 
compõem o 
Resumo 
 

O texto referente a cada item do resumo deverá ser escrito com 
espaçamento simples, margem superior e esquerda com 3 cm 
e inferior e direita com 2 cm, fonte Arial tamanho 12, em 
parágrafo único, não contendo: citações, referências, tabelas, 
quadros, esquemas, figuras ou gráficos. Deve conter um 
quantitativo de caracteres com espaço da seguinte forma: 
introdução (até 400 caracteres); objetivo (até 250 caracteres); 
Material e Métodos (até 750 caracteres); 
Resultado/Discussão*/Desenvolvimento/Descrição da 
Experiência ou Caso (até 850 caracteres) e Conclusão (até 300 
caracteres).  
*O item discussão será necessário apenas nos resumos de 
Trabalhos Originais.   

Descritores Identificação de 03 (três) até 05 (cinco) palavras-chave que 
sintetizam o objeto do trabalho e que permitam a posterior 
localização do resumo em bases de dados e constar nos 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) ou Medical Subject 
Headings (MeSH). Máximo de 120 caracteres com espaço. 

 

IV – DETALHAMENTO DOS PARÂMETROS ENVOLVIDOS NOS RESUMOS 
DE ACORDO COM O TIPO DE RESUMO (QUADRO ABAIXO): 
 

Parâmetros dos Resumos para Apresentação  

Trabalho original Introdução, Objetivo, Material e Métodos, 
Resultado/ Discussão e Conclusão. 
Obs. Para relato de caso: Introdução, Objetivo, 
Material e Métodos, Descrição do caso e 
Conclusão. 

Estudos de Revisão de 
Literatura  

Revisão Narrativa: Introdução, Objetivo, Material e 
Métodos, Desenvolvimento e Conclusão. 
Revisão Integrativa e Sistemática: Introdução, 
Objetivo, Material e Métodos, Resultados e 
Conclusão. 

Relato de Experiência Introdução, Objetivo, Descrição da Experiência e 
Conclusão. 



 

Descrição dos Parâmetros nos Resumos 

Introdução Destacar a relevância do trabalho, caracterizando a 
inquietação/problema do estudo. 

Objetivo Definido pelo verbo de ação, pois é a principal meta 
alcançada no estudo. 

Material e Métodos Descrição sumária do(s) tipo(s) de estudo(s), 
técnica amostral, amostra ou população e sua 
origem, instrumentos e técnicas utilizadas, análise 
estatística (quando houver), período de realização 
do trabalho, critérios de inclusão e exclusão. 

Resultado 
 

Resultado/Discussão* 
 

Apresentação textual do (s) principal (is) resultado 
(s) do trabalho. 
 

Presente apenas nos trabalhos originais. 
Apresentação textual do (s) principal (is) resultado 
(s) do trabalho confrontando com a literatura.  

Descrição da 
Experiência/ 
 

 

Desenvolvimento 
 

 

Descrição do caso 

Contexto da experiência, sujeitos envolvidos e 
principais etapas.  
 

Deve incluir o referencial teórico pesquisado, que 
contém a exposição ordenada e pormenorizada do 
assunto. 
 

Deve incluir o relato de caso contendo aspectos 
metodológicos e principais achados. 
 

Conclusão Resposta ao objetivo do trabalho, tomando como 
referência a metodologia e os resultados obtidos. 

 

Obs.: No formulário on line preencher o item que apresenta 
Resultado/Discussão*/Desenvolvimento/Descrição da Experiência ou Caso de 
acordo com o tipo de resumo (Categoria do trabalho). 
 

Em relato de experiência informar no item Material e Métodos, a informação: 
Não se aplica. 
 



 
V - DA AVALIAÇÃO: 
 
1.  Avaliação inicial: A comissão científica do evento avaliará os trabalhos, 
de acordo com um instrumento de avaliação classificando-os como: Aprovado 
ou Reprovado e pontuados com notas de 0 (zero) a 10 (dez); 
 
2.    Todos os trabalhos aprovados serão publicados nos anais do 
congresso; 
 

3. Os trabalhos aprovados serão apresentados em formato de pôster, 
todavia os 10 (dez) trabalhos, da categoria (trabalhos originais) que obtiverem 
as melhores notas, após avaliação dos resumos serão convidados a apresentar 
oralmente.  
 

4. Avaliação na apresentação: Todos os trabalhos serão avaliados na 
apresentação em pôster ou oral, sendo pontuados de 0 (zero) a 10 (dez). 
 

 

VI - DA APRESENTAÇÃO: 

1. A lista dos trabalhos aprovados será divulgada no Portal da Asces-Unita 
(www.asces.edu.br) até o dia 02 de setembro de 2019. A lista estará de acordo 
com o dia e horário da apresentação; 
 

2. Recomendações para a apresentação do trabalho em Pôster:  
 

a. Apresentação: o autor principal deverá comparecer 30 minutos antes da 
apresentação para localização e exposição do (s) Banner (s), sob orientação dos 
monitores do congresso e permanecer até 30 minutos após a avaliação (esta 
deverá ser feita em 15min., tendo mais 15 minutos para discussão com 
avaliador); 
b. Os Pôsteres: deverão ser legíveis a uma distância mínima de 3 metros; 
c. Dimensões: altura 1,20 a 1,40m; largura 0,80m a 1,00m.; 
d. Fontes: Arial, tamanho recomendado para título em negrito: 40 (mínimo); 
para o texto: 22 (mínimo); nos subtítulos, ex: Introdução, Objetivo, Material e 
Métodos, entre outros, a fonte deve ser Arial 45, negrito, justificados e com caixa 
alta.  
e. Cor da fonte: destacando-se ao máximo da cor do plano de fundo; 
f. Alinhamento: justificado; 
g. Sempre que possível, substituir texto por figuras, fotos, tabelas e 
esquemas autoexplicativos. Todas as figuras, tabelas e gráficos devem ser 
numerados e intitulados. 

http://www.asces.edu.br/


 
 

3. Recomendações para apresentação oral de Trabalhos Orais 
selecionados: 
 

a)  O trabalho deverá ser apresentado em Power Pointer; 
b) A apresentação deverá conter: Introdução, Objetivo, Material e Métodos, 
Resultados, Discussão e Conclusão; 
c) Tempo de apresentação 15 minutos; 
d) Terá uma banca avaliadora que fará as considerações em relação ao trabalho 
apresentado em um período de 10 min. 
 

VII – DA PREMIAÇÃO: 
 

1. Serão premiados o primeiro, segundo e terceiro lugares de cada categoria de 
trabalhos apresentados em Pôster (trabalhos originais, estudos de revisão e 
relato de experiência), assim como os três trabalhos apresentados oralmente 
que obtiverem as melhores notas; 
 
2. A premiação acontecerá no dia 20 de setembro, por volta das 18h, em local 
informado pela organização do evento. 
 

 

 

Caruaru, 01 de Junho de 2019 
 

 

 

 

Coordenação da Comissão Científica 

Congresso Multiprofissional de Saúde da Asces-Unita 
 


