
 
 
 
 
 

 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS  

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 

1. Data do Congresso: 16 e 17 de agosto de 2019. 

2. Data da apresentação dos trabalhos científicos: 16 de agosto de 2019 

3. Os resumos deverão ser enviados até o dia 30 de junho de 2019.  

 

Com a descrição do eixo temático para agrupamento dos trabalhos: 

 

Eixo 1: Abordagem clínica-terapêutica 

Eixo 2: Atenção à saúde da criança na comunidade 

Eixo 3: Educação em saúde 

 

4. Cada inscrito no Congresso poderá enviar no máximo 2 trabalhos científicos se 

estiver como PRIMEIRO autor dos trabalhos. Os trabalhos deverão ser enviados por e-

mail: congressosulmineiropediatria.trabalhos@outlook.com 

 

5. O participante (1º autor) deverá enviar o resumo em word Arial 11, espaçamento 

simples entre as linhas de acordo com o modelo disposto no Anexo I. As inscrições 

somente serão efetivadas se preenchidos todos os dados solicitados na ficha. 

 

6. O resumo deverá conter no máximo 300 palavras e no mínimo 150, contendo 

título, introdução, objetivo, material e métodos, resultados, conclusão, referências e 

órgão financiador (se houver).  O título, o nome dos autores e a afiliação não contam 

nas 300 palavras. Colocar até quatro descritores. Verificar no http://decs.bvs.br/. 

 

Em relatos de caso, o trabalho deverá constar o número do comitê de ética em 

pesquisa – critério classificatório. 

 

7. Cada trabalho poderá conter até 6 autores, no máximo. 

 

8. Os certificados de apresentação dos trabalhos científicos terão o nome do autor 

principal e dos coautores do trabalho, porém será disponibilizado um único 

certificado/trabalho. 

 

9. A comissão científica fará a análise dos resumos e o aceite dos trabalhos dependerá 

da qualidade da pesquisa e da redação do resumo.  

 

10. A relação dos resumos aprovados e os horários das apresentações dos trabalhos 

científicos serão publicados no site da Unifenas até o dia 20 de julho 2019. 

 

11. IMPORTANTE: os autores dos trabalhos selecionados para apresentação oral, 

serão previamente comunicados via e-mail. 

 

12. As apresentações terão a duração de 10 minutos podendo os autores serem 

questionados pela banca. 

 

 

mailto:congressosulmineiropediatria.trabalhos@outlook.com
http://decs.bvs.br/


 
 
 
 
 

 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS  

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 

13. Demais trabalhos a apresentação se dará em pôster com dimensões de largura -

90cm; altura -120cm.  

 

14. Para avaliação do trabalho, o PRIMEIRO AUTOR deverá estar inscrito no evento. 

 

14. Os três melhores trabalhos apresentados receberão premiação e certificado de 

Menção Honrosa (1/Eixo temático).  

 

15. O resultado das premiações será divulgado no dia 17 de agosto de 2019, durante 

o encerramento do Congresso.  

 

16. Os autores que tiverem seus trabalhos científicos inscritos, e não apresentados 

durante o evento, NÃO RECEBERÃO CERTIFICADO. 

 

17. Todos os trabalhos apresentados no evento serão publicados em Anais do evento. 

 

 

ANEXO I 

TÍTULO DO TRABALHO (MAIÚSCULO)  

SOBRENOME, Nome dos autores 

Instituição/Filiação/Cidade. 

 

Introdução:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Objetivos:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Metodologia: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx. 

 

Resultados: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx.  

 

Conclusão:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx. 

 

Descritores: no máximo 4 descritores. 

REFERÊNCIAS:  

Recomenda-se que seja escrita em Vancouver (máximo 5). 


