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SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

- Para submissão de trabalhos científicos à I Jornada Interdisciplinar de Saúde: “Prática 
Clínica e Qualidade de Vida”, deve-se atender às orientações estabelecidas pela 
comissão científica do evento, a fim de que seja aprovado.   

- O P R A Z O p a r a o e n v i o é a t é d e 0 5 / 0 3 / 1 7 , p e l o e - m a i l 
jornadacesupa2017@gmail.com  

MODALIDADE DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

- Os trabalhos inscritos na 1ª Jornada Interdisciplinar do CESUPA deverão ser 
submetidos seguindo a estrutura de Resumo Informativo (ABNT/NBR 6028:2003 / 
objetivo, metodologia, resultados e conclusões), na modalidade revisão bibliográfica 
ou projetos de pesquisa com resultados. Para maiores informações sobre as normas e 
recomendações à elaboração e envio dos trabalhos, acessem os links abaixo:  

 

  

CERTIFICADOS E PREMIAÇÃO 

Será emitido um certificado, por trabalho aceito e apresentado, após o final do evento. 

ESTRUTURA DO RESUMO 
INFORMATIVO

ESTRUTURA DO POSTER E 
NORMAS DE APRESENTAÇÃO

NORMAS GERAIS

CRONOGRAMA

mailto:jornadacesupa2017@gmail.com


Os trabalhos classificados em 1º, 2º e 3º lugares serão divulgados no encerramento da 
Jornada e receberão certificados individuais e brinde.



1ª JORNADA INTERDISCIPLINAR DO CESUPA 

PRÁTICA CLÍNICA E QUALIDADE DE VIDA

NORMAS PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

1 NORMAS GERAIS 

1.1 Somente os trabalhos aprovados na avaliação estarão aptos a serem apresentados no dia 
do evento. 
1.2 Somente serão aceitos trabalhos enviados por email. 
1.3 Cada participante poderá submeter até 3 trabalhos. 
1.4 A submissão de trabalhos está condicionada a inscrição de um dos autores no referido 
evento. 
1.5 O pagamento da taxa de inscrição, por ocasião da submissão do trabalho, dá direito a 
participação na VI Jornada de Nutrição de apenas um dos autores (o que enviou o trabalho). 
Os demais autor(es) inclusive professor(es) orientador(es), terão direito a certificado somente 
se estiverem inscritos no evento. 
1.6 A Comissão Científica entende que o conteúdo científico do trabalho é de 
responsabilidade dos autores. Os trabalhos deverão NECESSARIAMENTE seguir as normas 
científicas da Jornada, que estão de acordo com as normas da ABNT/NBR vigentes. 
1.7 As unidades utilizadas deverão ser escritas conforme o Sistema Internacional de Unidades 
(SIU). Caso haja a utilização de siglas, o significado destas deve estar explícito na primeira 
vez que aparecer no texto, exemplo: Aleitamento Materno Exclusivo (AME). Nomes 
científicos e palavras estrangeiras deverão vir em itálico. 
1.8 Os trabalhos deverão ser digitados rigorosamente conforme normas cultas da Língua 
Portuguesa e atender rigorosamente às normas técnicas da ABNT vigentes. 
1.9 Na hipótese de aceitação do trabalho para apresentação no referido evento, os autores 
estarão outorgando, formal e graciosamente, ao Centro Universitário do Estado do Pará 
(CESUPA) o direito de reprodução dos referidos trabalhos nos Anais do evento. 
1.10 Os trabalhos deverão ser elaborados por no máximo 4 (quatro) autores. Cada trabalho 
será avaliado e pontuado por um avaliador. 
1.11 Seção das áreas do conhecimento para encaminhamento dos trabalhos: 

Serão aceitos trabalhos da área da saúde e afins com enfoque em Clínica e Saúde 
Coletiva. 
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1ª JORNADA INTERDISCIPLINAR DO CESUPA 

PRÁTICA CLÍNICA E QUALIDADE DE VIDA

NORMAS PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

ESTRUTURA DO RESUMO  

Titulo: Centralizado, letras maiúsculas com negrito, subtítulo sem negrito (se for o caso), 
fonte Times New Roman, tamanho 12. Não deve constar a palavra título no início do 
parágrafo. 
Autor(es): primeira letra maiúscula, marcar o nome completo do apresentador/primeiro autor 
(sublinhado e negrito). Nome da instituição (local onde foi realizado o trabalho), com 
endereço de e-mail do autor principal e contato telefônico. Para os demais autores, devem 
constar o nome completo, instituição, cidade e estado. Todos os autores deverão incluir a 
titulação correspondente: Discente, Graduado, Especialista, Mestre(a), Doutor(a) ou Pós-
doutor(a). 
  
Corpo do resumo: deverá ser construído com 500 palavras, papel no formato A4, margens 
superior e esquerda de 3,0 cm, inferior e direita de 2,0 cm, digitado com fonte Times New 
Roman, tamanho 12, sem numeração e corpo de texto justificado. Todo o documento deverá 
ter espaçamento simples entre as linhas. O resumo deverá apresentar a seguinte 
e s t r u t u r a : I n t ro d u ç ã o , c o m j u s t i f i c a t i v a , e x p l i c i t a n d o o o b j e t i v o d o 
estudo; Metodologia, com tipo do estudo, variáveis, amostragem, tratamento estatístico 
(conforme o delineamento do estudo); Resultados e Discussão; Conclusões.  

• O Resumo deverá obedecer às recomendações da ABNT/NBR 6028:2003.  

• A forma de envio será por meio digital, no formato word com até 2MB de tamanho. 
  
Obs.:  

• A comissão científica classificará os Resumos como: aceito ou não aceito. As 
decisões da comissão científica serão irrevogáveis, não cabendo recurso; 

• Não serão aceitos resumos de trabalhos não cadastrados na Plataforma Brasil e 
não aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (quando aplicável), cujo 
número do protocolo (CAAEE) deverá ser informado no ato da submissão e no 
corpo do resumo; 

• Os resumos em desacordo com as normas estabelecidas não serão avaliados pela 
comissão científica. 
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1ª JORNADA INTERDISCIPLINAR DO CESUPA 

PRÁTICA CLÍNICA E QUALIDADE DE VIDA

NORMAS PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

ESTRUTURA POSTER E NORMAS DE APRESENTAÇÃO 

O painel/pôster/banner deve ser elaborado obedecendo à seguinte estrutura: 

• Título do trabalho completo em português; Autor e filiação institucional; Titulação 
do(s) autor(es);  Introdução, onde deve constar a delimitação do assunto tratado; 
Objetivos; Metodologia utilizada para a execução da pesquisa e para análise dos 
resultados obtidos, Resultados e Discussão; Conclusão ou Considerações Finais; 
Referências, as referências devem estar de acordo com as regras da ABNT/NBR 
6023:2002. 

• O pôster/banner/painel deve ter a seguinte dimensão: 1,20 cm de altura por 0,90 cm de 
largura; Os banners ficarão expostos em painéis disponíveis na Área de Banner. 

• O horário e local de apresentação do banner será informado aos autores concomitante 
à divulgação do resultado dos trabalhos analisados e/ou no site do evento; A 
impressão, transporte e instalação do pôster serão de responsabilidade dos autores do 
trabalho. 

• Os banners deverão ser afixados no local correspondente nos dias e horários 
divulgados pela Comissão Científica da Jornada; 

• A ausência do apresentador no horário do julgamento acarretará desclassificação 
automática do trabalho. Os banners não retirados até o horário final das referidas 
apresentações serão descartados. 
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1ª JORNADA INTERDISCIPLINAR DO CESUPA 

PRÁTICA CLÍNICA E QUALIDADE DE VIDA

    CRONOGRAMA 

  

Comissão Científica da 1ª Jornada Interdisciplinar do CESUPA

ATIVIDADE DATA

Recebimento do Resumo Até 05 de março – por email

Divulgação dos trabalhos selecionados Até 12 de março – por email

Apresentação dos banners 22 e 23 de março/2017 – 12h às 14h 
Hotel Regente

Premiação dos melhores trabalhos 24 de março a partir das 16h30
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