
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE
TRABALHOS CIENTÍFICOS

CRONOGRAMA DE SUBMISSÃO

Prazo para submissão dos resumos 05/04/2021 até

31/05/2021

Divulgação dos trabalhos selecionados 20/06/2021

Prazo para envio do pôster e vídeo 11/07/2021

Divulgação final da lista de trabalhos 25/07/2021

Entrega de prêmios 29/08/2021



INFORMAÇÕES GERAIS

1. Os trabalhos científicos poderão ser inscritos somente nas modalidades

Tema Livre e Tema Livre - Categoria Prêmio.

Categorias de Trabalhos
1. Tema Livre
Submissão de resumo e vídeo com até 5 minutos que será
disponibilizado na plataforma do evento para apreciação e
interlocução com os participantes.
3. Tema Livre - Categoria Prêmio
Submissão de resumo expandido e vídeo com até 5 minutos que
será disponibilizado na plataforma do evento para apreciação e
interlocução com os participantes. Os materiais submetidos serão
avaliados pela Comissão Científica para a seleção dos premiados.

2. Serão aceitos trabalhos de qualquer área profissional de afinidade da

ABENEPI.

3. Não serão aceitos trabalhos que apresentam somente revisão da

literatura, com exceção das revisões sistemáticas, integrativas e

metanálises.

4. Estudos de caso serão aceitos, porém devem apresentar relevância

científica que justifique sua apresentação.

5. Trabalhos em andamento devem incluir obrigatoriamente os resultados

parciais.

6. Estudos que envolvam coleta de dados com seres humanos devem ter

sido aprovados por algum Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). O

comprovante será solicitado aos trabalhos selecionados.

7. Todos os trabalhos inscritos devem seguir as normas descritas no

presente documento. Os trabalhos que não seguirem as normas serão

automaticamente desclassificados e os autores serão comunicados;

8. O autor principal (primeiro autor) deverá ser responsável pelo envio e

estar obrigatoriamente inscrito no Congresso;

9. O autor principal poderá inscrever até três trabalhos. No entanto, poderá

participar como coautor em outros trabalhos;

10.Será conferido um certificado por trabalho apresentado, contendo os

nomes de todos os autores.



11. Os autores dos trabalhos que forem selecionados deverão preencher e

assinar um termo de autorização para uso da imagem. Os termos serão

encaminhados por e-mail. Caso o termo não seja reencaminhado à

Comissão Científica, o trabalho será desclassificado.

12.Os resumos expandidos, submetidos como Tema Livre - Categoria

Prêmio, passarão pelas avaliações às cegas conduzidas por membros

da Comissão Científica. Os trabalhos concorrerão aos Prêmios Antônio

Branco Lefèvre, Helena Wladimirna Antipoff e Stalinslau Krynski. A

divulgação dos prêmios ocorrerá na cerimônia de encerramento do

Congresso.

TEMA LIVRE: INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO DO RESUMO

O resumo deve ser submetido em formato Word (.doc), dividido nas

seguintes partes (Figura 1):

(a) Título
Escrito em CAIXA ALTA, em negrito, centralizado, fonte Arial, tamanho 12, com

até 250 caracteres (com espaços).

(b) Nome e sobrenome dos autores, filiação, e-mail de contato do autor
principal
Nome e sobrenome dos autores, separados por vírgula, número sobrescrito

para indicar filiação, centralizado.

(c) Nome da instituição ou local no qual a pesquisa foi desenvolvida
Colocar o nome da instituição por extenso, seguido pela sigla (entre

parênteses), centralizado.

(d) Financiamento
Indicar o Órgão de fomento da pesquisa (quando houver), centralizado.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Branco_Lef%C3%A8vre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Branco_Lef%C3%A8vre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Helena_Antipoff
http://www.psiquiatriainfantil.com.br/revista/edicoes/Ed_04_1/in_09_02.pdf


(e) Resumo do trabalho

▪ O resumo deve conter no máximo 300 palavras;

▪ Não subdividir por parágrafos;

▪ Uso de siglas: escrever por extenso;

▪ Não incluir referências bibliográficas;

▪ Não apresentar tabelas, quadros ou figuras.

▪ Para trabalhos teóricos e empíricos, as divisões do resumo deverão ser:

Introdução, Objetivo, Método, Resultados, Discussão e Conclusões.

▪ Para estudos de caso, as divisões do resumo incluirão: Introdução,

Apresentação do caso, Discussão e Conclusões.

(f) Palavras-Chave
Incluir até 6 palavras chaves, seguindo Descritores de Ciências da Saúde

(http://decs.bvs.br/).

TÍTULO

Nome e sobrenome1, Nome e sobrenome2, Nome e sobrenor3 ...

1 Filiação (Somente nome da instituição e sigla)
2 Filiação (Somente nome da instituição e sigla)
3 Filiação (Somente nome da instituição e sigla)

Nome da(s) instituição(ões) ou local(is) de realização da pesquisa, seguida de sigla
E-mail (do autor principal): nonononon

Introdução: Nonono nonononono nonoon ononon ononono nonono nonon Objetivo:
Nonono nonononono nonoon ononon ononono nonono nonon. Método: oonon
onnnonononono nonon ono nonon ononono nonono nonon ononono nononnn ononon
onono nonon ono non ononon onono nonon onono nonon ono nnno non on onon.
Resultados: Nononnoono nonono nonon ononon onono nonon onon ono nono non
onon onon onono nonon ononononon ononono nononon ononon onnono nononon
ononon ononon ononon ononono nonono nononon ononon ononon ononon onono.
Discussão: Nonoonononon onononnn onon ononon ononono nonono nonon onno
nonon. Conclusão: Nonon onononnono nonon ononon ononon onono nonon onono
non on.

Palavras-chave: nonon, nonono, nonon, nonon, nonon, nonon

http://decs.bvs.br/


Figura 1. Exemplo de formatação do resumo.

TEMA LIVRE (CATEGORIA PRÊMIO): INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO
DO RESUMO EXPANDIDO

O resumo expandido deve ser submetido em formato Word (.doc), dividido

nas seguintes partes (Figura 1):

(a) Página de rosto (Identificação do trabalho e autores)
Título escrito em CAIXA ALTA, em negrito, centralizado, fonte Arial, tamanho

12, com até 250 caracteres.

Nome e sobrenome dos autores, separados por vírgula, número sobrescrito

para indicar filiação, centralizado.

Colocar o nome da instituição por extenso, seguido pela sigla (entre

parênteses), centralizado.

Indicar o Órgão de fomento da pesquisa (quando houver), centralizado.

(b) 2º página (Resumo)
Apresentar o resumo do trabalho, conforme normas apresentadas na Figura 1.

(c) Texto contendo até 3.000 palavras (incluindo as referências):

▪ Introdução - fundamentação teórica do trabalho, citações pertinentes ao

estudo, objetivo do estudo. Para citações no corpo do texto utilizar o

formato numérico (Ex.: texto1; Silva et al.2).

▪ Método – explicitar o método, conforme o tipo de estudo (Ex.:

Participantes, materiais, procedimentos, análise estatística). No caso de

estudos conduzidos com seres humanos, fazer referência ao

cumprimento às normas éticas, uso dos termos de consentimento e

assentimento, e aprovação do Comitê de Ética com número do parecer.



▪ Resultados – descrição dos resultados. Poderão ser apresentadas até 5

ilustrações (Ex.: tabelas e quadros).

▪ Discussão – articulação dos resultados obtidos com a literatura

científica.

▪ Considerações finais.

▪ Referências – até 30 referências atualizadas e pertinentes aos objetivos

do estudo. As referências devem ser numeradas na ordem em que

foram citadas no texto. Seguir o padrão Index Medicus para a

abreviação dos periódicos. Incluir todos os autores quando até 6. Acima

de 7 autores citar os 3 primeiros seguido de “et al.”.

INSTRUÇÕES PARA A GRAVAÇÃO DOS VÍDEOS (TEMA LIVRE E TEMA
LIVRE, CATEGORIA PRÊMIO)

1. Além dos resumos (simples ou expandido), os autores deverão

encaminhar um vídeo de 5 minutos.

2. O vídeo deve incluir a apresentação em power point como tela principal

e a imagem do autor como tela secundária, conforme mostra a Figura 2.

3. O vídeo pode ser gravado utilizando qualquer plataforma de preferência

dos autores.

4. O resumo, vídeo e termo de autorização para uso de imagem deverão

ser encaminhados para a Comissão Científica, conforme a data

estipulada no cronograma.

5. Os resumos e vídeos dos trabalhos selecionados serão disponibilizados

com duas semanas de antecedência na plataforma de publicação do

evento, o Proceedings, para que os participantes inscritos no congresso

possam apreciá-los, bem como realizar perguntas através da criação de

tópicos e cultivar diálogos construtivos entre si.

http://www2.bg.am.poznan.pl/czasopisma/medicus.php?lang=eng


6. Durante todo o período do Congresso, os autores dos trabalhos poderão

realizar a leitura dos comentários, responder aos questionamentos dos

participantes e ampliando suas redes de contato.

Figura 2. Modelo de gravação do vídeo para apresentação do trabalho.


