
  

                                                          
 

INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS                                                                               

II MOSTRA CIENTÍFICO-CULTURAL DO COMPLEXO HOSPITALAR UFPA-EBSERH 

➢ Informações importantes: Leia atentamente antes de enviar o seu trabalho. 

• Período de submissão dos trabalhos: De 08 de maio a 14 de julho de 2017.  

• É obrigatório o preenchimento da ficha de inscrição do trabalho para todas as 

categorias.  

• O autor principal ou um dos co-autores deve estar inscrito no evento. 

• Cada trabalho deverá ter 01 autor e até 04 co-autores. Cada autor poderá submeter 

no máximo 02 (dois) trabalhos. Caso o autor esteja em formação (graduando) será 

necessário apresentar um profissional/orientador como responsável.  

• Cada trabalho na categoria de Tema Livre deverá ser submetido a apenas uma 

área temática. (Ensino, Pesquisa ou Extensão). 

 

• Os trabalhos nas categorias de Tema Livre e Mostra Cultural deverão ser enviados 

para o e-mail caahujbb@ufpa.br com uma cópia completa e outra resumida, sem a 

indicação dos autores, titulação e filiação especificados, apenas com o título e o 

conteúdo do trabalho para avaliação do mesmo.  

 

• Os trabalhos enviados fora do regulamento serão automaticamente 

desclassificados. 

 

• Os trabalhos aceitos serão divulgados no site www.barrosbarreto.ufpa.br, com a 

indicação do dia e horário de apresentação.  

 

• A avaliação dos trabalhos enviados será realizada por uma comissão constituída 

para essa finalidade. O resultado dos trabalhos selecionados será divulgado no site 

www.barrosbarreto.ufpa.br até o dia 30 de julho de 2017. 

 

• Para a avaliação dos Temas Livres serão levados em conta: Estruturação e 

formatação do resumo. O conteúdo deve apresentar coerência teórica e 

metodológica, encadeamento lógico entre as partes do resumo, tornando a 

totalidade do texto consistente e compreensível para o leitor. O resumo deve ser 

escrito de maneira clara, coerente e concisa.  

http://www.barrosbarreto.ufpa.br/
http://www.barrosbarreto.ufpa.br/


• A decisão final da comissão avaliadora é considerada suprema, irrevogável e 

inapelável, a qual não será revista. A inscrição do trabalho implica na concordância 

pelos autores com as normas estabelecidas pela Comissão Científica para o 

julgamento do mesmo. 

➢ Os resumos para a categoria Tema Livre devem ser elaborados conforme as 

orientações abaixo: 

• O resumo de relato de experiência deve conter: introdução, objetivos, descrição da 

experiência e considerações finais.  

• O resumo deverá ser enviado no Microsoft Word® versão 2010 ou superior, 

devendo ser digitado sem parágrafos, utilizando fonte Times New Roman 10, de 

acordo com a norma culta e a nova ortografia da língua portuguesa, espaço simples 

entre linhas; margens superior e esquerda – 3,0 cm, margens inferior e direita – 2,0 

cm.  

• Somente serão avaliados os trabalhos enviados na seguinte formatação: 

  Título: Centralizado em letras maiúsculas e negrito.  

Autores: Nome completo, sem abreviatura, centralizados e separados por ponto e 

vírgula. Ex: João da Silva Santos1; Maria Ferreira Castro2; Pedro da Cunha 

Soares3. O nome do autor principal deverá ser colocado em primeiro lugar e o do 

autor/apresentador em sublinhado. 

Nota de rodapé: Relacionar cada autor com a sua maior titulação, seguido pela 

filiação, onde o nome da instituição deve constar por extenso com sigla entre 

parênteses. No caso do autor principal, acrescentar o e-mail. Ex: 1 Discente de 

enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Pará 

(UFPA). Email@.  

Resumo: Deve ter o número mínimo de 300 palavras e máximo de 500 palavras. 

Será inclusa na totalidade, todas as palavras contidas na folha do resumo, 

iniciando pelo título até o final do resumo, não incluindo a nota de rodapé. 

• Os conteúdos dos resumos são de inteira responsabilidade de seus respectivos 

autores, bem como as opiniões neles expressas, que não refletem necessariamente 

as do Complexo Hospitalar da UFPA-EBSERH ou da II Mostra Científico-Cultural.  

• Trabalhos que não atendam as regras não serão aceitos no evento.  

• Não incluir gráficos, figuras, fotos, tabelas ou quadros.  

• Cada trabalho deverá ter no máximo 5 (cinco) autores, incluindo a participação 

obrigatória de um orientador, sendo docente e/ou técnico, no caso de acadêmico. 

 

➢ Mostra Cultural (fotografias, poesias e poemas) 

• Somente inscrição de 1 trabalho por autor. 

• Para poesias e poemas o texto deverá ser enviado no Microsoft Word® versão 

2010 ou superior, utilizando fonte Times New Roman 10. Título centralizado em 

letras maiúsculas e em negrito. Nome completo do autor, sem abreviatura e 

centralizado. Em nota de rodapé, a titulação, seguido pela filiação, onde o nome da 

instituição deve constar por extenso com sigla entre parênteses e e-mail. Ex: 1 

Discente de enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal do 



Pará (UFPA). Email@.  

 

• Para as fotografias, a imagem com boa resolução, deverá está inserida em 

documento Word, título centralizado em letras maiúsculas e negrito, nome completo 

do autor, sem abreviatura e centralizado, um texto com no máximo 10 palavras 

explicando seu significado e relacionado a imagem captada com assistência, ensino, 

pesquisa e extensão. Em nota de rodapé, a titulação, seguido pela filiação, onde o 

nome da instituição deve constar por extenso com sigla entre parênteses e e-mail. 

Ex: 1 Discente de enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade 

Federal do Pará (UFPA). Email@. 

 

➢ INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO 

As instruções para preparação da apresentação serão divulgadas após o resultado 

dos trabalhos selecionados na II Mostra Científico-Cultural do Complexo Hospitalar 

Ufpa-Ebserh. 

 


