Auditório da Faculdade Madre Thais, Ilhéus- Bahia
01 e 02 de junho de 2018

SUBMISSÃO DE TRABALHOS
CRITÉRIOS GERAIS:
1. Podem ser inscritos trabalhos com temáticas relacionadas ao evento para serem
apresentados sob a forma de Pôster;
2. Cada participante poderá inscrever até 2 trabalhos como relator, sendo que poderá
estar em mais 2 trabalhos como co-autor. O nome do relator deve vir sublinhado no
resumo.
3. Após a inscrição do trabalho, ele será encaminhado à comissão científica do evento
para avaliação através do e-mail simposiofmt@gmail.com indicando “Submissão de
Trabalho”.
1 NORMAS PARA INSCRIÇÃO DO RESUMO
O resumo deve ser encaminhado no período de 04/04 a 05/05/2018 para o e-mail:
simposiofmt@gmail.com para serem avaliados pela comissão científica do evento.
Os resumos que necessitem de correção serão devolvidos aos autores até
12/05/2018.

Os

resumos

corrigidos

deverão

ser

reenviados

para

o

e-mail

simposiofmt@gmail.com até o dia 19/05/2018.
O cronograma de apresentação oral será divulgado dia 21/05/2018 NO SITE DA
FMT.
2 ORGANIZAÇÃO DO RESUMO
2.1 TRABALHO CIENTÍFICO

Trabalho desenvolvido a partir de revisão bibliográfica ou original, conduzido com
rigor científico, deverá ser submetido em formato de resumo para ser avaliado. Se
aprovado, o trabalho deverá ser apresentado de forma de painel físico com a presença do
apresentador. O trabalho científico apresentado será publicado nos Anais do III Simpósio
Multidisciplinar em Saúde.

2.2 FORMATO DA SUBMISSÃO

O trabalho científico deverá ser submetido na forma de resumo estruturado contendo:
-Título (até 20 palavras),
- Autores (máximo de seis), Afiliação, Contexto/Questão/Método (até 150 palavras)
- Resultados/Conclusões (até 150 palavras),
- Palavras-chave (mínimo três, máximo seis) e Agência financiadora (opcional).
2.2.1 Formatação do resumo
Título: Centralizado, negrito, caixa alta, fonte arial, tamanho 12. Nomes científicos devem
ser digitados normalmente em itálico.
Nome (s) do (s) autor (s) Localizado com espaço de 1,5 abaixo do título. Fonte arial
tamanho 12, espaçamento simples, sem negrito e centralizado.
Nome da Instituição. Localizado com espaço de 1,5 abaixo do (s) nome do (s) autor (s).
Fonte arial tamanho 10, espaçamento simples, sem negrito e centralizado
Formatação do texto: o texto deve ser justificado, com espaçamento simples, fonte Arial,
tamanho 12. Sem recuo de início de parágrafo.
Redação do texto Os autores deverão obedecer a uma escrita clara e objetiva, iniciada
por uma visão geral do tema tratado, objetivos do estudo, métodos utilizados e resultados
obtidos. Digite o texto no Word, não divida o texto em itens. Evite a citação de literatura,
mas caso seja inevitável, a citação deverá ser incluída diretamente no texto (Ribeiro, A. T.
1943. Revista bras. Zool. 1: 23-87).
Palavras-chave: máximo de cinco, colocadas em ordem alfabética e separadas por
ponto.
key Word: idem

2.3 CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DOS RESUMOS:
- Os resumos submetidos devem ser cuidadosamente revisados em seus aspectos
formais e de redação para publicação.
- Os resumos encaminhados ao III SIMPÓSIO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE serão
direcionados à comissão científica para serem avaliados. Serão considerados os
seguintes critérios para aprovação:
- O resumo deve referir-se a um trabalho em andamento ou concluído e contribuir para o
conhecimento na área;
- Deve apresentar clareza e adequação do(s) objetivo(s) do trabalho, sem indicação de
referências;
- Os métodos devem ser descritos envolvendo participantes, equipamentos, técnicas e
outras estratégias utilizadas;

- Deve haver coerência entre objetivos e métodos;
- A descrição dos resultados deve conter síntese e análise do que foi obtido;
- As discussões e considerações finais devem estar baseadas nos dados apresentados,
sendo conveniente que sejam feitas referências aos objetivos anteriormente descritos;
- Adequação às normas e formatação exigida pela Comissão Organizadora para
submissão de resumos.
3 NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO PÔSTER:
1. Medidas: o pôster deverá medir 90 cm de largura por 120 cm de altura.
2. Cabeçalho: coloque o título do trabalho em letras maiores e logo abaixo o nome dos
autores e instituições.
3. Organize os elementos do pôster em uma sequência lógica, Caso não seja necessário
não utilize todas as seções (Introdução, Objetivos, Material e Métodos, Resultados,
Discussão, Conclusões). Recomendamos fazer bastante uso de ilustrações.
4. Fonte: use fontes tradicionais, Arial ou Times New Roman e tamanho grande (corpo
20), de modo que possam ser lidas a uma distância de 2 metros. Isso inclui, além do
texto, tabelas, legendas, figuras.
5. Não será entregue certificado caso os trabalhos não estejam expostos todos os dias e
pelo menos um dos autores não esteja presente.
6. Seu trabalho será visitado pelos participantes do evento na hora destinada à
apresentação, é importante que você esteja próximo ao seu pôster para eventuais
perguntas. Não será aceita apresentação por pessoas não participantes do trabalho.
9. Os pôsteres serão retirados pelos autores após termino do evento.
10. O pôster deve ser confeccionado com acabamento (canaleta para fixação no painel).
Recomenda-se o uso de cordão de nylon ou barbante. Não será permitida a utilização de
materiais que perfurem o local a ser fixado o pôster.
10. Haverá uma avaliação dos pôsteres na qual serão eleitos e premiados os 2 melhores
trabalhos do Simpósio.
3.1 CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DOS PÔSTERES PARA PREMIAÇÃO:
Cada pôster será avaliado por dois pareceristas definidos pela Comissão Organizadora,
obedecendo aos seguintes critérios:
- Aspecto visual: adequação do uso de tamanho da letra, material impresso, apresentação
de figuras, tabelas, quadros, etc. Trata-se de observar a estética da apresentação de
pôster;
- Organização/estruturação: como o conteúdo é apresentado, tamanho de letra,
disposição e quantidade de texto e/ou figuras, tipo e adequação de fundo, formato geral
da apresentação do painel;
- Objetividade e clareza: clareza, precisão e consistência no desenvolvimento da pesquisa
ou da comunicação de ação/intervenção;

- Domínio de conteúdo: como o problema de pesquisa ou a ação/intervenção são
apresentados e como se articulam à teorização e/ou conceitos da área;
- Resultados esperados: verificar se o trabalho apresenta os resultados compatíveis com
os objetivos do trabalho.

