REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS
1.

Prazo e forma para inscrição dos trabalhos

O 2º CONGRESSO SAÚDE INTEGRADA e 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DA
SAÚDE DO TOCANTINS receberão resumos de trabalhos até o dia 12 de março de 2018, às
23h59min (horário de Brasília). Os resumos somente poderão ser submetidos pela internet,
por meio do site do Congresso.
2.

Modalidades de inscrição

a.
Relatos de experiências – para trabalhos desenvolvidos com base em experiências de
trabalho no âmbito do SUS;
b.
Trabalhos Científicos – para trabalhos que se orientem no uso do método científico
para abordar o objeto e obter novos conhecimentos.
3.

Critérios para Inscrição

a.
Os trabalhos deverão ser escritos na forma de resumo em 01 (uma) página A4 e
salvos em formato .pdf. A formatação do texto deverá seguir as seguintes orientações: ser
digitado em Fonte - Arial, tamanho 12 e na cor preta; Margens - superior 3cm, inferior 2cm,
esquerda 3cm e direita 2cm; Espaçamento entre Linhas 1,5cm; Parágrafo justificado.
b.
Instituição – deverá ter seu nome apresentado acima da identificação do título e dos
autores, disposto por extenso, seguido da sigla. ex.: Secretaria de Estado da Saúde (SES).
c.
Título – deverá ser escrito em CAIXA ALTA, ser centralizado, conciso e representar o
teor do trabalho.
d.
Autor(es) – deverá(ão) ser apresentado(s) abaixo do título de forma justificada sendo
limitados a 10 (dez) autores para cada trabalho. O autor principal do trabalho deverá ser o
primeiro a ser descrito e identificado por asterisco*. Um mesmo indivíduo só poderá ser o
autor principal de até dois trabalhos. A identificação de cada autor deve ser feita conforme
descrito na norma ABNT NBR 6023, ex.: VIEIRA, A.H*.; MIRANDA, G.B.S. O e-mail do autor
principal deverá ser apresentado imediatamente após sua descrição.
e.
Corpo do resumo para trabalhos científicos - deverá apresentar introdução, objetivos,
metodologia, resultados, discussão e conclusão de forma objetiva.
f.
Corpo do resumo para trabalhos de relato de experiência - deverá relatar o objeto da
experiência, o contexto no qual ocorreu, a descrição da execução (incluindo período de
realização, local e sujeitos envolvidos, técnicas adotadas), análise crítica dos resultados,
lições aprendidas e contribuições para o SUS, podendo ser relato de experiências em
andamento ou que tenham sido realizadas há até três anos.
g.
Para realizar as inscrições de trabalhos científicos ou de relato de experiência, o autor
principal deve estar previamente inscrito no Congresso.
h.
No ato da inscrição do trabalho, deverá ser indicado o EIXO TEMÁTICO do resumo,
dentre os seguintes:
1.

Atenção Hospitalar – Assistência à Saúde;
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2.

Atenção Primária;

3.

Atenção Psicossocial;

4.

Comunicação em Saúde;

5.

Gestão do Trabalho e Educação na Saúde;

6.

Gestão em Saúde;

7.

Saúde Materno-Infantil;

8.

Trauma;

9.

Urgência e emergência;

10.

Vigilância em Saúde.

4.

Processo seletivo dos trabalhos inscritos

a.
Os trabalhos inscritos no Congresso passarão por um processo de avaliação por
membros da Comissão Científica. Os critérios para avaliação serão distintos para cada uma
das modalidades de inscrição;
b.
Critérios de avaliação para os Relatos de Experiências – relevância para o SUS,
originalidade, afinidade com o tema proposto, consistência e clareza da escrita e respeito a
este Regulamento;
c.
Critérios de avaliação para os Trabalhos Científicos – relevância para o SUS,
originalidade, afinidade com o tema proposto, consistência e clareza da escrita, adequação do
método científico e respeito a este Regulamento;
d.
Para ser aceito pela Comissão Científica, o resumo deverá obter nota final mínima de
7,0, sendo rejeitados os resumos que obtiverem notas finais inferiores.
5.

Apresentação dos trabalhos inscritos

a.
Forma de apresentação – os trabalhos serão selecionados pela Comissão Científica
para serem apresentados em duas modalidades – em forma de banner impresso (90cm x
120cm) ou apresentação oral (slides em formato .pdf);
b.
Os trabalhos aprovados serão distribuídos para apresentação oral ou em banner de
acordo com critérios estabelecidos pela Comissão Científica;
c.
As datas e horários para apresentação dos trabalhos aprovados pela Comissão
Científica serão publicados previamente à realização do evento no site do Congresso e será
de responsabilidade dos autores a observação destas informações;
d.
Os trabalhos aprovados para a modalidade oral serão apresentados em sessões
temáticas de Comunicação Coordenada, com duração de 15 (quinze) minutos. Cada trabalho
terá 10 (dez) minutos para apresentação e 05 (cinco) minutos para debate com os respectivos
autores, mediado por um coordenador a ser designado pela Organização do Congresso;
e.
Os trabalhos aprovados para a modalidade banner deverão ser expostos em local
determinado pela Organização do Congresso e o autor principal ou coautor do trabalho
deverá estar presente durante o período estipulado para sua exposição;
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f.
Será de responsabilidade dos autores a produção e apresentação do material
(apresentação em slides ou banner) durante o período estabelecido pela Comissão Científica;
g.
A Organização do Congresso não se responsabilizará pela guarda de quaisquer
materiais utilizados para apresentação dos trabalhos aprovados;
h.
A inscrição do trabalho neste evento representa a concordância do(s) autor(es) com o
presente Regulamento.
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