
 
 

 
 
 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO 

 

A comissão organizadora do I Simpósio de Simulação Realística em Saúde e I Fórum de 

Urgência e Emergência, realizado pela Escola Técnica de Saúde, pela Faculdade de Medicina 

e pelo Hospital de Clínicas de Uberlândia, divulga a chamada para submissão de trabalhos em 

formato resumo expandido. O evento será realizado nos dias 01, 02 e 03 de dezembro de 2022, 

no Anfiteatro do Bloco 2A – Campus Umuarama. Conforme programação do evento, os 

trabalhos serão apresentados na forma de comunicação oral on-line no dia 01/12 para a Área 

temática Simulação Realística em Saúde e na forma de comunicação oral presencial no dia 

02/12 para as demais áreas temáticas, com publicação em Anais eletrônico no Repositório 

Institucional da UFU. As informações poderão ser acessadas pela página do evento 

https://eventos.ufu.br/ssrs-fue. Dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail: 

ssrs.ufu@gmail.com. 

 

Submissão de Trabalhos  

 

Os trabalhos deverão ser submetidos pelo autor principal do trabalho, com envio de arquivo em 

Word, via e-mail para comissaocientificaforum2022@gmail.com , no período de 01 a 11 de 

novembro de 2022 e devem obedecer às seguintes orientações: 

1. Poderão ser inscritos trabalhos do tipo revisão da literatura, relato de experiência, 

relato/estudo de caso e pesquisa de campo.  

2. Fonte, Margens, Letra, Espaçamento:  os trabalhos deverão ser enviados em formato 

Word, com folha em formato A4, orientação retrato, com as margens superior e esquerda 

em 3 cm e margens inferior e direito em 2 cm, fonte Times New Roman, tamanho 12, 

com espaçamento simples entre linhas.  

3. Autores: cada trabalho deverá ter no máximo cinco autores. Estudantes devem ter um 

orientador no trabalho que deve ser considerado coautor. Para a área temática Simulação 

Realística em Saúde não será necessário a inscrição no evento para inscrição de 
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trabalhos. O autor apresentador deverá estar inscrito no evento. É altamente 

recomendável que a inscrição seja feita anteriormente à submissão do(s) trabalho(s).   

4. Orientador: deverá ser um profissional com no mínimo título de mestrado e ser 

identificado no resumo com símbolo “*” e ser adicionada a informação: Instituição. 

Cargo/Função. E-mail. 

5. Apresentador: deverá ser identificado tendo o seu nome sublinhado e adicionar a 

informação: Instituição. Cargo/Função. E-mail. 

6. Os trabalhos deverão seguir o modelo disponibilizado pelo evento, disponível em: 

https://eventos.ufu.br/ssrs-fue, na qual será possível realizar o download do arquivo para 

edição. Os trabalhos fora dos padrões solicitados poderão ser desclassificados.  

7. Eixos Temáticos: deverá ser indicado no local adequado no resumo. Os eixos temáticos 

serão: Simulação Realística; Uso de Tecnologias em situações de urgências e 

emergências; Novas formas de ensinar urgência e emergência; Sistema de rede na 

atenção a urgências e emergências; Emergências clínicas; Emergências cirúrgicas. 

8. Resumo simplificado: O autor deverá apresentar um resumo simplificado, em português 

e em inglês, de até 100 palavras, contemplando objetivo, metodologia, resultados e 

conclusões e acompanhado de três (03) descritores.  

9. Resumo expandido: Os resumos expandidos deverão, obrigatoriamente, conter os 

seguintes itens: título, identificação (nome e vínculo institucional do apresentador e do 

orientador) introdução, objetivo, metodologia, resultados, conclusão, descritores e lista 

com até 5 referências bibliográficas utilizadas. O resumo deverá estar em alinhamento 

justificado e ter no mínimo 500 e no máximo 800 palavras, excluindo título, descritores 

e referências. Não será permitido utilizar figuras, tabelas ou gráficos no resumo. 

10. Título: deverá ser conciso, possuir até 12 palavras, escrito em letras maiúsculas, em 

negrito e centralizado. Deverá ser apresentado o título em português e sua versão em 

inglês. 

11. Introdução: deverá abordar as considerações iniciais sobre a temática.  

12. Objetivo: deverá iniciar com o verbo no infinitivo, sendo condizente com a temática e 

título do trabalho.  



 
 

 
 
 

13. Metodologia: deverá descrever o tipo de estudo desenvolvido e as etapas para realização 

da pesquisa, além de informações sobre população/amostra, coleta e análise de dados, 

quando for o caso. Em caso de pesquisa realizada com seres humanos/animais, deve-se 

trazer o número do parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa. 

14. Resultados: deverão abordar os principais resultados do trabalho. 

15. Conclusão: deverá demonstrar as contribuições do trabalho para a comunidade 

científica e/ou sociedade.  

16. Descritores: deverão ser elencados três descritores, separados por ponto e iniciados com 

letra maiúscula. Os descritores deverão ser selecionados conforme o Decs 

(https://decs.bvsalud.org/) ou Mesh (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/). Deverão ser 

apresentados descritores em português e sua versão em inglês. 

17. Referências:  deverão ser utilizadas referências atualizadas, dos últimos cinco anos, 

priorizando artigos científicos. Serão aceitas no máximo cinco referências, de acordo 

com as normas na ABNT, conforme NBR6023/2018. 

18. O autor deverá acompanhar a publicação na página oficial do evento 

(https://eventos.ufu.br/ssrs-fue) se seu trabalho foi aprovado e as informações sobre a 

apresentação. O resultado da avaliação dos trabalhos será divulgado pelo título em 

ordem alfabética no dia 24 de novembro de 2022 a partir das 17h. É DE 

RESPONSABILIDADE DO AUTOR ACOMPANHAR A DIVULGAÇÃO DO 

RESULTADO. 

19. Apresentação dos Trabalhos: Para o eixo temático de Simulação Realística em Saúde, 

os 10 trabalhos que receberem a maior pontuação serão aprovados para apresentação na 

modalidade oral online no dia 01 de dezembro de 2022 das 17h às 18h. Para os eixos 

temáticos Uso de Tecnologias em situações de urgências e emergências; Novas formas 

de ensinar urgência e emergência; Sistema de rede na atenção a urgências e 

emergências; Emergências clínicas; Emergências cirúrgicas, os 50 trabalhos que 

receberem a maior pontuação, serão aprovados para apresentação na forma oral 

presencial no dia 02 de dezembro de 2022 das 13h30 às 16h. O modelo da apresentação 



 
 

 
 
 

estará disponível no site do evento. O tempo de apresentação será de, no máximo, 10 

minutos.  

20. Publicação em Anais do Evento: Todos os trabalhos que receberem pontuação igual ou 

superior a 60 pontos, serão publicados nos Anais do evento e disponibilizados por meio 

do repositório Institucional da UFU (www.repositório.ufu.br). 

21. Informações de Autoria: os autores são os únicos responsáveis pelas informações do 

trabalho. Não será permitido plágio. Os autores ao submeter o trabalho, estarão 

aceitando a divulgação nos anais do evento. 

22. Arquivo a ser enviado: O autor deverá utilizar o modelo de resumo disponibilizado no 

site do evento (www.eventos.ufu.br/ssrs-fue) e nomear o arquivo com o eixo temático 

que está submetendo o trabalho e nome e sobrenome do apresentador, com por exemplo: 

Simulacao_Realistica_Nome_Sobrenome ou Emergências clínicas_Nome_Sobrenome. 

Ao enviar o trabalho, o autor deverá inserir no assunto do e-mail o eixo temático e nome 

e sobrenome do apresentador. 

23. Certificados de apresentação: serão disponibilizados em até 60 dias após o evento no 

SIEX (http://www.siex.proexc.ufu.br/certificado/pesquisar). Os trabalhos aprovados e 

apresentados receberão certificado de apresentação. Os trabalhos com nota maior ou 

igual a 60 e que não foram apresentados, serão publicados nos anais no evento. Os 

autores deverão acompanhar a divulgação na página do evento para acesso aos 

certificados.  
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