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NORMAS PARA ENVIO DE RESUMOS PARA TEMAS LIVRES  

  

Os temas livres para sessão de comunicações coordenadas deverão relatar estudos 

sobre saúde da criança, nas vertentes da assistência/cuidado, educação em saúde, 

ensino, tecnologias, programas e políticas. Poderão ser pesquisas empíricas ou de 

revisão, concluídas ou em andamento.  

Serão selecionados até 40 trabalhos. Os critérios de seleção serão: apresentação do 

resumo no formato solicitado e ser trabalho científico. Cada relator poderá apresentar 

até dois trabalhos, e o número máximo de autores por trabalho será de 8. 

PRAZOS:  

De 15 de outubro a 10 de novembro: Período de submissão dos resumos   

18 de novembro: prazo final de divulgação da lista dos resumos aprovados  

15/10/2019 a 22/11/2019: inscrições no evento (enquanto houver vagas). Não serão 

realizadas inscrições no dia do evento.  

  

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

A apresentação será em duas categorias: oral, com tempo de 20 minutos para 

apresentação, ou pôster eletrônico, com tempo de 10 minutos para apresentação (o 

tipo de apresentação pode ser alterado pela comissão científica do evento). As 

orientações detalhadas serão encaminhadas quando da aprovação do resumo.  

Serão apresentados no evento somente os trabalhos cujos relatores estiverem 

inscritos e quites com o pagamento.  

 

INSTRUÇÕES PARA ENVIO DO RESUMO 

Preparar o resumo, em arquivo do Microsoft Word, conforme modelo a seguir, e 

enviar para o e-mail resumo.grucria@gmail.com 
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Ficha de inscrição de trabalho para tema livre 

 

TIPO DE APRESENTAÇÃO*                 (  ) Oral                    (   ) Pôster eletrônico 

*O tipo de apresentação pode ser alterado pela comissão científica do evento. 

TÍTULO 

Em caixa alta,  máximo de 15 palavras 

Autor 1 e Instituição**:  

Autor 2 e Instituição:  

Autor 3 e Instituição:  

Autor 4 e Instituição:  

Autor 5 e Instituição:  

Autor 6 e Instituição:  

Autor 7 e Instituição:  

Autor 8 e Instituição:  

** Apresentar com nome completo e instituição de vínculo principal. Apontar entre 

parênteses o relator e email para contato. 

RESUMO 

(Deve conter entre 150 a 300 palavras)  

Introdução: Apresentar o problema e trazer a justificativa do estudo. Objetivo: Apresentar a meta ser 

alcançada pela investigação. Utilizar verbo no infinitivo. Método: tipo de estudo, a população, a amostra, os 

critérios de seleção da amostra, o instrumento de coleta de dados, os procedimentos para a coleta e análise 

dos dados. Necessariamente, explicitar o cumprimento dos princípios de pesquisa envolvendo seres humanos 

ou animais, bem como o nome do Comitê de Ética em Pesquisa no qual o projeto de pesquisa foi aprovado 

com o respectivo número de protocolo. Para artigos de revisão, trazer o método empregado de forma clara e 

concisa; Resultados: descrever os resultados encontrados, em sequência lógica e sintética, sem incluir 

interpretações ou comparações. Conclusão ou Considerações Finais: destacar os achados mais 

importantes, comentar as limitações e implicações para pesquisas futuras. 

 

DESCRITORES (DECS/MeSH) 

Limitados de 3 a 5, separadas por ponto e vírgula; a primeira letra de cada descritor 

em maiúscula. Os descritores deverão identificar ou refletir os principais tópicos do 

estudo. Para determiná-los, consultar a lista de Descritores em Ciências da Saúde – 

DECS (http://decs.bvs.br); também poderão ser usados descritores do Medical Subjetc 

Headings – MeSH (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). 

http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html

