
                               

 

 

 

NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE RESUMOS 

 

II SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DO OSWALDO CRUZ - FECS - 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE.    

19 de dezembro de 2018 

 

No Encontro haverá espaço para apresentação oral com a temática Educação 
em Saúde: Inovação: tendências e perspectivas, os interessados deverão 

cumprir as seguintes normas para inscrição de resumos:  
 

• Poderão inscrever trabalhos-profissionais que fazem parte da equipe 

de saúde e acadêmicos; 

• Serão aceitos RESUMOS de relatos de experiências, e pesquisas com 

resultados parciais e finais. Deverá versar sobre o eixo temático 

Educação em Saúde: Inovação: tendências e perspectivas; 

• Cada trabalho poderá ter no máximo cinco autores, incluindo o relator. 

Um mesmo autor poderá ser relator de até dois trabalhos; 

•  O relator deverá estar inscrito no II Seminário Interdisciplinar em 

Saúde; 

• A data limite para inscrição dos trabalhos será 10 de dezembro de 

2018, considerando-se a data de envio; 

• O resumo deve ser formatado com as seguintes regras: redigido em 

dois arquivos em Word e PDF, digitado em fonte Arial, tamanho 12, 

com espaço 1,5, com o máximo de 2.500 caracteres (com espaços). 

Deve ser transcrito em um único parágrafo contendo: introdução, 

objetivos, metodologia, resultados e conclusão, com três descritores 

(separados por ;) incluindo todos os componentes, do título à nota de 

rodapé. Configuração da página: orientação retrato, tamanho do papel 

A4. Margens: superior e esquerda 2,5 cm e inferior e direita 2 cm. 

• Formatação do título: negrito, sem numeração, centralizado e 

maiúsculo. 

 

 



                               

 

 

• Encaminhar os resumos até 10/12/2018 para o endereço eletrônico: 

envio dos trabalhos pelo e-mail: seminariointerdisciplinar@fecs.org.br 

editado em Word 2007 e em PDF, sem figuras. 

• Os trabalhos serão avaliados pela Comissão Científica, com base nos 

critérios por ela estabelecidos. A comissão reserva-se o direito de 

recusar o trabalho. Serão considerados como critérios para a seleção 

dos trabalhos: o atendimento às orientações quanto ao teor científico, 

qualidade e padronização do resumo. Todos os trabalhos serão 

avaliados por, pelo menos dois membros da comissão científica, que 

terão acesso aos resumos sem identificação de autoria ou unidade 

institucional para garantir total imparcialidade nas avaliações.  

• A comissão científica disponibilizará, até o dia 15 de dezembro, a 

relação dos trabalhos aprovados e as normas específicas para 

apresentação. 
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