I Congresso Interdisciplinar em Atenção Básica à Saúde do Norte/Noroeste
Fluminense
Desafios e Perspectivas
DATA: 6 a 8 de Outubro de 2017
LOCAL: Ginásio Poliesportivo – R. Herbert Vasconcelos Pinheiro, 101 –
Cidade Nova, Itaperuna/RJ

TRABALHOS
Prazo para submissão de trabalhos: de 28/08/2017 a 11/09/2017.

ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS
O I Congresso Interdisciplinar em Atenção Básica à Saúde do Norte/Noroeste
Fluminense convida docentes, discentes e profissionais de saúde para participarem e
divulgarem a sua produção científica e experiências levando em conta que os debates
técnico-científicos são fundamentais para fortalecimento e expansão da Atenção Básica.
Com enlevo, a Comissão Organizadora aguarda e antecipadamente agradece aos
participantes pelo envio dos resumos de seus trabalhos. Ficam estabelecidas as
seguintes normas:
1) As inscrições dos trabalhos serão feitas, exclusivamente, online. Não serão aceitas
submissões enviadas via fax, correio, e-mail ou qualquer outro meio;
2) Os dados dos trabalhos serão enviados à comissão julgadora e possivelmente
publicados nos ANAIS do Congresso (Edição Especial da Revista Interdisciplinar do

Pensamento Científico – REINPC) da forma como forem enviados. Portanto,
preencham os dados de forma correta e com atenção. A clareza e objetividade da
construção do texto e cuidados na digitação das informações são de especial
importância. Será de inteira responsabilidade do autor que submeter o resumo o fazer de
forma correta. Qualquer erro de ortografia, gramática ou nomenclatura científica no
resumo será reproduzido conforme enviado pelo autor.
3) Só serão aceitos os trabalhos que obedecerem às normas propostas;
4) Os autores precisarão estar, obrigatoriamente, inscritos no I Congresso
Interdisciplinar em Atenção Básica à Saúde do Norte/Noroeste Fluminense;
5) Serão rejeitados os resumos que demonstrem falta de originalidade, que tenham sido
submetidos anteriormente em outros eventos, ou seja, que não apresentem resultados
sólidos de pesquisa ou de uma determinada experiência;
6) Resumos redigidos em desacordo com as normas serão automaticamente
desclassificados na avaliação;
7) Não informar referências bibliográficas no resumo;
8) Palavras-chave: utilizar até cinco, de acordo com os Descritores em Ciências da
Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde bvs.br
9) Os Trabalhos Científicos de resultados de pesquisa com seres humanos deverão ter
sido aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e, portanto, o Parecer
Consubstanciado do CEP favorável à Pesquisa deverá ser anexado. Os trabalhos da
categoria relato de experiência deverá apresentar termo de anuência institucional onde
foi realizada, conforme o termo anexo (clique aqui para acessar o modelo);
10) Período para submissão de resumos: 28/08/2017 a 11/09/2017;
11) Divulgação dos Resultados: 20/09/2017
12) A aceitação dos resumos estará condicionada à avaliação por parte de uma
Comissão de Revisores. Cada resumo será analisado por dois avaliadores. Os
avaliadores emitirão pareceres individuais quanto à “recomendação” ou “não
recomendação” do resumo. Em caso de pareceres divergentes, o resumo será enviado a
um terceiro revisor, sendo considerada, para fins de decisão final, a avaliação da maioria
dos avaliadores.
13) No ato da submissão do resumo será necessário o nome completo de todos os
autores, totalizando até 5 autores.

14) Não será permitida a inclusão de outros autores e nem a correção de nomes após a
submissão do resumo.
15) Cada autor só poderá ser primeiro autor de, no máximo, três trabalhos. Também só
poderá ser apresentador de, no máximo, três trabalhos.
16) Sobre a apresentação dos trabalhos, os autores deverão observar as seguintes
diretrizes:
a. Modalidade da apresentação que será definida pela Comissão Científica do
Congresso.
b. Os autores serão informados sobre a modalidade de apresentação, data, hora e
local, com antecedência, ao menos, de 7 dias do evento.
c. A comunicação Oral deverá ser realizada com auxílio de multimídia com
projetor (arquivos sonorizados ou com imagens, entre outros, poderão também ser
utilizados à opção dos autores).
d. A apresentação da Comunicação Oral e Pôster deverá seguir, obrigatoriamente,
os seguintes itens:
i.

Pesquisa:

Introdução,

Objetivo,

Método,

Resultados,

Discussão,

Considerações Finais, Ref. Bibliográficas.
ii. Relato de Experiência: Introdução, Objetivo, Método, Relato da
Experiência, Discussão, Considerações Finais, Ref. Bibliográficas.
e. As apresentações de Comunicação Oral deverão transcorrer no período máximo
de 15 minutos.
f. Os pôsteres deverão seguir o formato padrão ABNT, com impressão no
tamanho 0,90cm x 1,20cm, orientação retrato (Vertical).
17) A apresentação de trabalho aprovado no Congresso estará condicionada ao
pagamento da taxa de inscrição dos autores, ATÉ O DIA 27/09/2017.
18) Obrigatoriamente, o resumo deverá respeitar os limites estabelecidos pelo modelo
apresentado na página de submissão de trabalhos. Os Relatos de Experiências devem
mostrar reflexão sobre a prática, apontando os pontos positivos e as dificuldades, além
de conexões com algum marco teórico que orienta o debate acadêmico e políticoinstitucional no campo da formação em saúde.
19) Qualquer observação não contemplada neste regulamento, será resolvida,
irrevogavelmente, pela comissão Científica.

