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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS NO I SEMINÁRIO NACIONAL 

DE EXPERIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL 

 

1. CRITÉRIOS E PRAZOS.  

1.1. Serão aceitos resumos no formato de TRABALHOS CIENTÍFICOS que 

tenham relação com a temática da interprofissionalidade e das práticas 

colaborativas no Sistema Único de Saúde (SUS), especificamente com os 

seguintes eixos temáticos: 

a) Formação em Saúde e Educação Interprofissional: trabalhos que 

abordem a construção, o desenvolvimento e a avaliação de 

propostas de formação em saúde (técnica, universitária, educação 

permanente, etc) orientadas pelos pressupostos da educação 

interprofissional. 

b) A interprofissionalidade e o cuidado integral em saúde: propostas 

que discutam os limites, os desafios e as possibilidades relacionadas 

ao desenvolvimento de práticas interprofissionais no âmbito do 

trabalho em saúde, nos diferentes níveis de atenção. 

c) Investigação e Educação Interprofissional: relatos de pesquisas 

científicas que abordem temáticas relacionadas à educação 

interprofissional, em diferentes contextos, especialmente no 

âmbito da saúde. 

1.2. Poderão ser apresentados trabalhos originais, teóricos, de revisão de 

literatura, assim como estudos de casos e relatos de experiências. 

Entretanto, serão aceitos somente trabalhos concluídos e/ou em 
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andamento, desde que já possuam resultados preliminares que 

justifiquem a apresentação. 

1.3. Os resumos dos trabalhos deverão ser submetidos somente por meio 

deste site, no período entre 01 de agosto de 2020 até 22 de agosto de 

2020, 23h 59 min.  

1.4. A divulgação da relação dos resumos aprovados será feita pelo site 

https://www.even3.com.br/seminarioeip2020  

1.5. Após o resultado dos resumos aprovados o vídeo deverá ser enviado 

até 5 (cinco) dias para o e-mail seminarioeip2020pet@gmail.com  

1.6. Para submissão dos resumos, é obrigatória a inscrição de todos os 

participantes (autores e/ou coautores) no evento. O apresentador deverá 

realizar a submissão do trabalho que acontecerá de forma automática no 

momento da inscrição. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. 

Cada inscrito poderá ser autor e coautor em até 2 (dois) resumos. 

1.7. Cada resumo poderá ter no máximo 12 (doze) autores.  

1.8. Os trabalhos selecionados pela Comissão Científica serão 

apresentados na modalidade apresentação oral (vídeo).  

1.9. Trabalhos realizados por estudantes do projeto PET Saúde devem ser 

conduzidos juntamente com professor/orientador. 

 

2. FORMA DE APRESENTAÇÃO  

2.1. Os resumos submetidos devem estar escritos em língua portuguesa.  

2.2. Somente serão aceitos os resumos enviados através do Sistema 

Online de Submissão acessível através do endereço 

https://www.even3.com.br/seminarioeip2020 

https://www.even3.com.br/seminarioeip2020
mailto:seminarioeip2020@gmail.com
https://www.even3.com.br/seminarioeip2020
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3. CONTEÚDO DO RESUMO  

3.1. O resumo deve conter:  

3.1.1. O Título com, no máximo, 130 caracteres (sem contar espaços).  

3.1.2. A Identificação do autor / autores, sendo que o primeiro autor será 

aquele que inscrever o trabalho, o qual também será denominado 

apresentador.  

3.1.3. Os resumos relacionados a pesquisas originais, de revisão, estudo 

de caso e afins deverão ser redigidos observando a seguinte divisão dos 

tópicos: Introdução; Objetivos; Metodologia; Resultados; Conclusões ou 

Considerações Finais; Referências (no máximo três e no formato 

Vancouver). Já os resumos relacionados a relatos de experiências e afins 

deverão apresentar Introdução; Objetivos; Descrição da Experiência; 

Análise crítica dos limites e potencialidades; Conclusões ou 

Considerações Finais; Referências (no máximo três e no formato 

Vancouver). 

3.1.4 Inserir a fonte de financiamento. Caso seja um trabalho de equipe 

Pet-Saúde, os autores deverão incluir a seguinte fonte de financiamento: 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET 

Saúde/Interprofissionalidade 2019-2021 (Edital nº 10 de 23 de julho de 

2018, Ministério da Saúde/Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde). 

3.1.5. Texto com, no máximo, 2500 caracteres (sem contar espaços) e 3 a 

5 palavras-chave, que devem estar de acordo com os descritores do 

DECS/BVS (http://decs.bvs.br/) separados por ponto e vírgula e com 

ponto ao final. 
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3.1.6. Os resumos deverão ser construídos respeitando as orientações do 

Conselho Nacional de Saúde (resolução 466/2012). Nesse sentido, não 

poderão constar no resumo dados, de qualquer natureza, envolvendo 

terceiros (prontuários, falas, dados, etc), exceto em situações onde os 

autores possuem aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos. Nesse caso o número do protocolo de aprovação deve ser 

informado e os autores se responsabilizam pela veracidade dessa 

informação e possíveis impactos legais. Caso não se aplique, essa área 

poderá ser omitida. 

3.1.7. O resumo não deve conter: figuras, tabelas e quadros. 

3.1.8. É obrigatória a utilização do template de resumo disponibilizado 

pela comissão científica.  

 

4. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS RESUMOS  

4.1. A Comissão Científica é soberana para avaliar, selecionar, aceitar ou 

recusar os resumos.  

4.2. O conteúdo e autenticidade dos resumos é de total responsabilidade 

dos autores.  

4.3. A avaliação ocorrerá por meio dos seguintes critérios:  

4.3.1. Forma: adequação às normas de apresentação acima especificadas;  

4.3.2. Qualidade linguística: clareza, coesão e gramática do texto;  

4.3.3. Conteúdo: problematização do tema, fundamentação teórico-

metodológica, respeito aos aspectos éticos, contribuição para a produção 

do conhecimento na área da Saúde Coletiva;  

4.3.4. Pertinência e relevância do trabalho em relação à temática. 
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4.3.4. Os resumos serão encaminhados a dois avaliadores externos que 

atribuirão notas de 0 a 10 para cada um dos critérios acima. As notas dos 

pareceristas serão somadas e o resultado final será a média dos scores. 

Serão aceitos os resumos que alcançarem média igual ou superior a 7,0 

(sete) pontos. 

4.3.5 Em cada um dos eixos temáticos, o trabalho que alcançar a maior 

nota receberá uma Menção Honrosa. Havendo empate, os resumos serão 

encaminhados a um terceiro avaliador, cuja nota de avaliação será 

incluída junto às demais. 

5. ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

5.1. Produção do vídeo. Os trabalhos selecionados serão apresentados 

por meio de vídeo em plataforma online. As apresentações serão 

realizadas de forma virtual, em plataforma e horário definidos pela 

Comissão Científica durante o período destinado para apresentação de 

trabalhos.  

5.1.1 O vídeo deverá ter duração de até 3 a 5 minutos.  

5.1.2 Durante a gravação do vídeo os autores devem manter o celular na 

horizontal, devem certificar da qualidade do som e imagem.  

5.1.3 O vídeo deve ser gravado no formato mp4 e tamanho até 50mb. 

5.1.4 Será oferecido aos apresentadores um template de e-poster para 

apresentações no power point. É facultada à utilização de outros recursos 

tecnológicos desde que utilizem à logomarca do evento. 

 

6. ESCLARECIMENTOS  
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6.1. Havendo dúvidas quanto ao envio dos trabalhos, ou de outra ordem, 

mas correlatas ao trabalho, as mesmas deverão ser direcionadas ao e-

mail: seminarioeip2020pet@gmail.com 

7. ANAIS DO EVENTO 

Os resumos aprovados serão publicados nos Anais do evento. Maiores 

informações serão dadas aos autores com resumos aprovados, 

posteriormente. 

mailto:seminarioeip2020@gmail.com

