
 

 

Rua  Jovino Dinoá,  nº 4311 –  Bairro Beirol – CEP 68:902-030 – Macapá - AP 
Tel.: (96) 3241 4440 RAMAL(     )www.sescamapa.com.br 

 

 

 
Data: 18/09/2017 

Setor: Educação em Saúde  

                        

 

 

ASSUNTO: Edital da XI Jornada da Saúde – “HIV/AIDS E VIRUS RELACIONADOS” 

06 a 10 de Novembro de 2017. 
 

     

 

EDITAL Nº 01/2017 – NORMAS PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHOS CIENTÍFICOS PARA A X JORNADA DA SAÚDE DO SESC/AP 

 

A comissão organizadora da XI Jornada da 

Saúde do Sesc/AP, torna publico 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. 

 

 

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1 Para a submissão de trabalhos científicos, é necessário que os autores enviem os 

resumos em arquivo eletrônico (.pdf ou .doc) em que conste título do trabalho e nome 

da instituição de ensino superior (Ex: TRANSTORNOS MENTAIS RELACIONADOS 

AO TRABALHO: REVISÃO DE LITERATURA – UNESP.pdf).  

 

1.2 Serão aceitos trabalhos científicos oriundos de pesquisa original, caso clínico, relato 

de experiência, Revisão Sistemática, Revisão Integrativa de tema Livre. 

 

1.3 O Envio de trabalhos Científicos (Resumos) representa o compromisso definitivo 

do(s) autor (es) em apresentar(em) o(s) trabalho(s), se aceito(s), durante a Jornada 

em data e horário a serem comunicados.  

 

1.4 A inscrição dos resumos deverá ser efetuada por um autor já inscrito na Jornada da 
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Saúde. 

 

1.5  Os resumos deverão ser enviados para o e-mail do Evento: 

jornadadasaude@sescamapa.com.br até o prazo máximo do dia 20/10/2017, 

juntamente com o comprovante de inscrição (Foto) do autor principal.. 

 

1.6 . O envio do trabalho deverá ser feita pelo autor principal e este será considerado o 

apresentador. O autor deverá estar regulamente matriculado em curso de nível 

superior no semestre corrente em IES regulamentada, este poderá apresentar 

somente um pôster e uma comunicação oral. 

 

1.7 . Cada trabalho poderá ter no máximo 5 (cinco) autores, sendo um autor principal e 

quatro co-autores (orientador incluso). O último sobrenome de cada autor deve ser 

escrito em CAIXA ALTA. Ex: Paulo da Silva FREIRE. 

 

1.8 . Serão aceitas submissões de até 2 (dois) trabalhos por autor.   

 

1.9 . O autor poderá apresentar somente um pôster e uma comunicação oral. 

 

1.10 . Para cada trabalho apresentado, independentemente da categoria, será emitido 

1(um) único certificado constando o nome do apresentador e coautor(es). Não será 

permitido acréscimo e/ou modificação posterior; 

 

1.11  Haverá duas formas de apresentação de Trabalhos Científicos: 

a) APRESENTAÇÃO ORAL: o objetivo é apresentar, de modo oral, diferentes 

temáticas, inclusive resultados de pesquisas. Os apresentadores terão até 20 

(Vintes) minutos para fazer suas apresentações e 10 (dez) minutos para discursão 

do tema apresentado. O resumo deverá conter Titulo objetivos, material e métodos, 

resultados, discursão e considerações finais. A apresentação será em forma de slide 

do PowerPoint, deve conter a marca da instituição responsável pelo evento.  

b) Apresentação de pôster: o objetivo é apresentar, por meio de representação 

gráfica, relatos de pesquisas ou ações/intervenções nos diversos campos da Saúde. 

O trabalho deverá conter os seguintes itens: título, autores, instituição, introdução, 

objetivos, metodologia, e considerações finais. OBS: os postes tem que ser 
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expostos durante todos os dias do evento. 

 

2 DO ENVIO DOS RESUMOS 

2.1 O resumo deverá conter no mínimo 300 palavras e no máximo 500 palavras. 

Deverão ser escritos na língua portuguesa. Não será aceito no texto do resumo a 

inclusão de figuras, tabelas e gráficos. Não será aceito a inclusão de referências 

bibliográficas no resumo. 

 

2.2 O resumo deverá ser redigidos em português, no Microsoft Word (fonte Times News 

Roman ou Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 e com todas as margens 2,5 e recuos 

dos parágrafos com 1,25) e todo o texto deve estar na cor preta. Deverá constar nos 

textos dos resumos, de maneira clara e objetiva, os aspectos que sintetizam o trabalho, 

tais como: objetivos, metodo, resultados e conclusão. 

 

2.3 Nas submissões deve-se conter no corpo do e-mail, o nome do apresentador, o título 

do trabalho e a modalidade de apresentação ( comunicação oral e/ ou pôster), devendo 

ser anexado o arquivo do resumo do trabalho a ser apresentado. 

 

2.4 Serão aceitos somente trabalhos científicos, cujo teor esteja relacionado ao tema da 

À AREA DA SAÚDE, sendo eles, de maneira resumida. 

 

2.5 O e-mail de submissão de resumo (inscrição) deve ser enviado até o prazo máximo 

de 20/10/2017. Não serão avaliados resumos enviados após este dia. 

 

DA SELEÇÃO DOS RESUMOS 

3.1 A análise dos resumos ocorrerá em duas fases: 

a) 1ª fase: será realizada análise do resumo quanto a sua adequação às normas 

descritas no item 2. Se o resumo estiver devidamente adequado, claro e pertinente será 

considerado “pré-aprovado”. 

b) 2ª fase: Os resumos “pré-aprovados” passarão então por uma análise comparativa. 

Esta etapa de análise comparativa se faz necessária, já que o número de 

apresentações orais que podem ocorrer simultaneamente, disposto o fato estar 

diretamente relacionado ao espaço físico disponível para tal atividade. A análise 

comparativa, com caráter de “desempate”, será baseada nos critérios também abaixo 
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descritos: 

 Mais clareza e objetividade em todos os seus aspectos. 

 Maior pertinência do trabalho em relação aos grandes temas tratados ou 

potencialmente  

 Maior potencial e pertinência para o debate e discussão do trabalho, resultados 

e/ou método empregados na pesquisa. 

 Aspectos de inovação na pesquisa nos objetivos, método, resultados e/ou 

conclusões. 

 Melhor fundamentação teórica do estudo.  

 

3.2 A relação dos trabalhos selecionados para serem apresentados na Jornada, nas 

modalidades “oral” e “pôster”, será divulgada pelo site www.sescamapa.com.br e pelos 

e-mails inseridos nos resumo até o dia 30/10/2017. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

4.2 A data da apresentação será divulgada em conjunto com a lista de trabalhos 

selecionados para apresentação no site oficial do evento. 

 

NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO (MODALIDADE PÔSTER) 

a) Apresentação: O autor principal deverá comparecer 30 minutos antes da 

apresentação esta deverá ser feita em 10 minutos e 5 minutos para discursos com 

o avaliador.  

b) Os banners: deverão ser legíveis a uma distancia mínima de 3 metros. Itens que 

deverão constar:  

 Cabeçalho com o nome e logomarca da Instituição;  

 Título (idêntico ao do trabalho aceito);  

 Nomes dos autores e respectivos departamentos e/ou unidades acadêmicas; 

 Área temática; Introdução e/ou justificativa; objetivos; material e métodos ou 

metodologia; resultados e, ou, ações desenvolvidas; conclusões e, ou, 

considerações finais. Se essenciais, poderão constar principais referências 

bibliográficas;  

 Instituição de financiamento se houver.  

c) Dimensões: altura 1,20c m; largura 0,90cm 
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d) Fonte: Arial, tamanho recomendado para titulo: 40 (mínimo); para o texto: 22 

(mínimo). Cor da fonte: destacando-se ao máximo da cor do plano de fundo. 

e) Alinhamento: Justificado 

f) Sempre que possível, substituir texto por figuras, fotos, tabelas e esquemas 

autoexplicativos.  

 

NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO (MODALIDADE ORAL) 

 

a) O autor principal deverá comparecer 30 minutos antes da apresentação e entregar 

o arquivo da apresentação em pen drive antes do início da apresentação para o 

colaborador responsável pela sala.  

 

b) Os apresentadores terão até 20 (Vintes) minutos para fazer suas apresentações 

e 10 (dez) minutos para discursão do tema apresentado. 

 

c) A apresentação do trabalho oral deve respeitar o formato Power Point. Não serão 

autorizadas apresentações de trabalhos através de vídeo-aulas. 

 

d) Prepare uma apresentação para projetor multimídia (data show), utilizando entre 8 

e 12 slides, distribuídos a seu critério, mas seguindo a estrutura do resumo 

expandido.  

 

e) Para garantir boa visibilidade, o tamanho da letra deverá ser igual ou superior a 

24. 

 

f) Evite slides com grandes quantidades de texto, pois a leitura forçada dos mesmos 

prejudicará a sua comunicação. Priorize tópicos ou citações breves, que ajudarão 

a criar uma sequência de introdução, desenvolvimento e conclusão. 

 

g) Ao preparar a sua apresentação em PPT (Power Point), após salvá-la, produza 

também outra versão em pdf, para garantir a abertura do arquivo nos 

equipamentos disponíveis. 

 

h) No primeiro slide, informe o Título do trabalho, autor(a), orientador(a), IES 
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(Instituição de Ensino Superior). 

 

i) Nos demais slides, distribua tópicos breves que destaquem: os objetivos da 

pesquisa, o aporte teórico e/ou método utilizados e os resultados.  

 

j) Aproveite para inserir tabelas, gráficos ou imagens que não couberam no resumo 

expandido e poderão ilustrar objetivamente a sua comunicação.  

 

k) No último slide, informe as principais referências bibliográficas ou digitais.  

OBS: O slide deve conter a logo marca da instituição organizadora do evento e seguir as 

normas da ABNT. 

 

5. DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE APRESENTAÇÃO 

5.1 Para selecionar os trabalhos que irão ser apresentados na jornada serão utilizados 

como critérios de avaliação a metodologia, a originalidade, o impacto (teórico e/ou 

prático) e a relevância científica e social para a sociedade amapaense. 

 

5.2 Para selecionar os trabalhos que serão premiados os critérios de avaliação serão a 

metodologia, a originalidade, o impacto (teórico e/ou prático), a relevância clínica e o 

domínio do conteúdo durante a apresentação; 

 

5.3 A comissão avaliadora dos resumos enviados será composta por 5 (CINCO) 

profissionais da área da saúde do Sesc Amapá e convidados que possuem saber notório 

científico. A nota dos resumos será composta pela média aritmética das notas dos 

5(cinco) avaliadores. 

 

5.4 A comissão avaliadora dos trabalhos apresentados no evento será composta por 5 

profissionais que participarão de uma banca avaliadora das apresentações orais, e na 

modalidade pôster será avaliada a partir da análise de 5 profissionais. A nota das 

apresentações será composta pela média aritmética das notas dos avaliadores. 

 

5.5 Serão premiados os trabalhos que obtiverem as três maiores notas dadas pelos 

avaliadores das apresentações.  
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5.6 Os 3 (três) primeiros lugares das categorias Oral e pôster, terão sua imagem 

divulgados  no meio de comunicação do Sistema Fecomércio- SESC/SENAC AMAPÁ. 

 

5.7 É fundamental que os autores estejam cientes de que a Comissão Avaliadora é 

soberana, não cabendo, portanto, nenhum tipo de recurso quanto a premiação. 

 

Ao submeter o resumo o autor autoriza a publicação do mesmo nos meios de 

comunicação do Sesc Amapá. A Comissão Organizadora reserva-se o direito de não 

aceitar resumos que não contemplem o tema da XI Jornada da Saúde ou que não 

apresentem aspectos relevantes dentro da temática ou não estejam de acordo com os 

critérios pré-estabelecidos. Reserva-se também o direito de reclassificar a categoria 

temática do trabalho, bem como alterar o tema proposto, se aprovado. 

 

 

Em caso de Duvidas Entrar em contato: 

Coordenação de Saúde do Sesc Amapá 

Fone: 96 3241-4440 Ramal 226 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macapá, 15 de Setembro de 2017 

 

Comissão Organizadora da XI Jornada da Saúde- SESC Amapá 
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