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Normas para submissão de Trabalhos Científicos, Relatos de Caso Clínico e Relatos de 

Experiência - Categorias “Painel” e “Apresentação Oral” 

 

SUBMISSÃO DOS RESUMOS 

 

O congressista deverá se inscrever no evento pelo site www.eventos.ufu.br/5frm e os 

resumos deverão ser enviados entre os dias 26 de setembro e 16 de outubro de 2016 até às 

23:59h, somente através do e-mail comissaocientifica5forum@gmail.com.  

Não serão aceitos trabalhos enviados após esta data. 

O resumo deverá ser enviado em 2 vias; 1 no formato Word -  INCLUINDO o nome dos 

autores, profissão e afiliações institucionais; e 1 em  formato PDF - EXCLUINDO o nome dos 

autores, profissão e afiliações institucionais.  

Descrever no corpo do e-mail o nome completo do autor, título do trabalho e a área 

escolhida. Os autores deverão eleger a área em que seu trabalho se enquadre e indicar no momento 

da submissão.  

 

Áreas:  

(1) Apoio diagnóstico e terapêutico, especialidades clínicas: trabalhos relacionados a pesquisas e/ou 

experiências que envolvam pacientes no âmbito hospitalar/ambulatorial. 

(2) Apoio diagnóstico e terapêutico, especialidades cirúrgicas: trabalhos relacionados a pesquisas 

e/ou experiências que envolvam pacientes no período perioperatório. 

(3) Intensivismo, urgência e emergência: trabalhos relacionados a pesquisas e/ou experiências no 

atendimento ao paciente em estado crítico e atividades desenvolvidas em unidade de terapia 

intensiva. 

(4) Saúde coletiva: trabalhos relacionados a atividades ou pesquisas desenvolvidas na Atenção 

Básica, incluindo promoção, proteção e prevenção da saúde (grupos operativos, atendimento em 

equipe multiprofissional, pesquisa de campos, visitas domiciliares). 
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(5) Vulnerabilidade e diversidade no cuidado. 

(6) Saúde animal. 

 

Os trabalhos deverão obrigatoriamente estar relacionados com pesquisas/atividades inseridas 

nos Programas de Residência, elaborados por egressos da residência, residentes, preceptores, 

tutores, docentes e coordenadores de Programa de Residência. 

 

REDAÇÃO DO RESUMO 

 

O título do resumo deverá ser em letras maiúsculas e em negrito. Deve ser conciso e 

informativo.  

Os nomes dos autores deverão ser completos (em letra maiúscula) deverão estar 

posicionados entre o título em português e o Resumo, alinhados a esquerda, colocados em 

sequência horizontal, identificados com número sobrescrito e caracterizado no rodapé da primeira 

página, conforme a seguinte sequência: unidade acadêmica, instituição, endereço, cidade, CEP e 

endereço eletrônico do autor para correspondência. 

O resumo deve ser escrito e enviado em fonte Times New Roman 12, com espaçamento de 

1,5 entre as linhas, margens de 2,5 cm e no máximo 3000 caracteres com espaço. 

O resumo do Trabalho Científico deverá ser escrito em parágrafo único, contendo 

introdução, objetivos, metodologia, resultados e discussão e conclusões (com exceção de relatos de 

casos clínicos, nos quais os tópicos “metodologia”, “resultados” e “discussão” não são necessários). 

No entanto, tais subtítulos não deverão ser grafados no corpo do resumo. 

 

Os Relatos de Experiência deverão ser descritos de acordo o modelo abaixo a fim de 

padronizar a descrição da experiência e também favorecer o processo de reflexão sobre o seu 

desenvolvimento (planejamento, organização, implementação e avaliação).  

1. Título (letras maiúsculas) 
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2. Autores (letras maiúsculas), profissão e afiliações institucionais (máximo 6 autores) 

3. Objetivos: Quais foram os objetivos da experiência?  

4. Experiência: 

 Público alvo: Quem foi contemplado com a experiência? (descrever gênero, faixa etária, 

doença específica...) 

 Local de realização da experiência: Onde foi realizada a experiência? (município - UF e 

serviço de saúde em que foi desenvolvido). 

 Planejamento e organização da experiência: Como funcionou? 

 Como surgiu a ideia de realizar a experiência? 

 Quais profissionais da equipe multiprofissional participaram e quais os seus papéis na 

experiência?  

 Os profissionais do serviço foram envolvidos na experiência? 

 Quais foram as etapas do trabalho realizado? (Não se esqueçam de descrever as etapas 

anteriores à implementação da experiência: planejamento e organização) 

 Foi realizada uma avaliação da experiência para garantir que os objetivos tenham sido 

cumpridos? Descreva os métodos de avaliação e os resultados. 

 Como a proposta foi acolhida pelo público-alvo e equipe de saúde?  

5. Desafios para o desenvolvimento: 

 No desenvolvimento da experiência (planejamento, organização, implementação e 

avaliação) surgiram desafios que demandaram improvisos? Descreva como e quais 

conhecimentos e/ou articulações utilizaram para responder aos desafios? 

 Produto da experiência: 

 Para a equipe multiprofissional envolvida, o que foi novo e desafiador?  

 A experiência favoreceu reflexão sobre e /ou mudança no processo de trabalho? Ajudou 

a pensar estratégias para outras ações? 
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AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS RESUMOS 

 

Serão encaminhados para avaliação os resumos enviados em PDF (sem identificação da 

autoria e afiliação institucional) que estiverem de acordo com as normas supracitadas. O não 

cumprimento das normas acima descritas resultará na rejeição automática do resumo. A 

avaliação dos resumos será feita por docentes da UFU indicados pela comissão científica. 

Os aceites, horários, locais e datas das apresentações dos resumos aprovados nas categorias 

“Pôster” e “Apresentação Oral” serão divulgados no dia 07/11/2016 (segunda-feira), no site: 

www.eventos.ufu.br/5frm e por email.   

 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Os primeiros 7 trabalhos com maior nota, por área, serão selecionados para apresentação (2 

primeiros para apresentação oral e os próximos 5 em pôster), totalizando 42 trabalhos selecionados 

(12 para apresentações orais e 30 para apresentações em pôster).  

 

Categoria “Pôster”:  

O resumo inscrito de acordo com as normas, se aprovado em forma de pôster, deverá seguir 

as seguintes recomendações: 

 Sugere-se que o pôster seja estruturado contemplando os seguintes subtítulos (quando 

aplicáveis): Título, Autores, profissão e afiliações institucionais; Introdução e 

Objetivos, Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusões, Referências.  

 Dimensões do pôster: 90cm de largura e 120cm de altura. 

 Os pôsteres serão apresentados no dia 17 de novembro, no período de 12h a 14h. Os 

pôsteres deverão ser afixados em local estabelecido pela comissão científica do fórum às 8h 

do dia da apresentação (favor levar material para afixar o pôster no painel). 
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 O apresentador deverá estar presente durante todo o período (12h às 14h), uma vez que 

deverá fazer a apresentação do seu trabalho, com duração máxima de 5 minutos para um 

avaliador.  

 Após a finalização de cada apresentação, os painéis deverão ser retirados pelos autores. Os 

painéis remanescentes serão recolhidos por membros da comissão organizadora do fórum e 

descartados. 

 

Categoria “Apresentação Oral”:  

Os 2 resumos de cada área com maior nota serão apresentados oralmente com a utilização de 

recursos multimídia.  

As apresentações orais serão realizadas no auditório do bloco 2A, no dia 17 de novembro 

das 15h30 às 18h30. Cada apresentação terá duração máxima de 10 minutos e não haverá arguição. 

O apresentador que desejar utilizar outros recursos, tais como ponteira e passador automático, 

deverá providenciá-los, pois o evento não os disponibilizará.  

O apresentador deverá estar presente, com antecedência de 30 minutos do horário estipulado 

pela Comissão Científica para sua apresentação. Qualquer atraso implicará na desclassificação do 

trabalho, na perda do direito de apresentação e do certificado.  

Os slides das apresentações orais assim como a confirmação do nome do autor 

apresentador deverão ser enviados até dia 14/11/2016 (segunda-feira) às 23:59 para o e-mail 

comissaocientifica5forum@gmail.com.  

Será permitida apenas uma apresentação de trabalho, oral ou pôster por congressista 

(primeiro autor), podendo ser co-autor em outros trabalhos. O limite de autores, co-autores e 

orientadores será de no máximo 6 (seis) por trabalho inscrito. Os apresentadores deverão estar 

inscritos no Fórum.  
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EMISSÃO DE CERTIFICADOS 

 

Os certificados serão emitidos pelo SIEX - UFU. Após a submissão do resumo, não serão 

aceitas nenhuma modificação ou solicitação de alteração de nomes para a confecção dos 

certificados.  

Os resumos aprovados para apresentação (oral e pôster) serão publicados na Revista 

Horizonte Científico da Universidade Federal de Uberlândia, mediante preenchimento e assinatura 

do Termo de Cessão de Direitos Autorais. 

 

 

Em caso de dúvidas a respeito das normas de submissão de trabalhos científicos, 

recomendamos que o interessado entre em contato com a comissão científica do V Fórum pelo e-

mail: comissaocientifica5forum@gmail.com  

 

Comissão Científica do V Fórum de Residência em Área Profissional de Saúde – FAMED/ 

UFU. 

 

 Camila Cremonezi Japur, Nutricionista e Docente, Coordenadora do Programa de Nutrição 

Clínica; 

 Layla Raquel Silva Gomes, Psicóloga, Tutora do Programa de Nutrição Clínica e Atenção 

ao Paciente em Estado Crítico, Preceptora nos campos Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

Adulto e Unidade Coronariana (UCO); 

 Luana Pádua Soares, Nutricionista e Docente, Tutora do Programa de Nutrição Clínica; 

 Rosângela Caratta M. Portella, Psicóloga, Tutora do Programa Atenção ao Paciente em 

Estado Crítico, Preceptora nos campos Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto e 

Unidade Coronariana (UCO); 

 Artur Rodrigues Cunha, Enfermeiro residente, Oncologia; 
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 Camila Faria Trivelato Batista, Nutricionista residente, Nutrição Clínica; 

 Catarina Mendes Silva, Nutricionista residente, Nutrição Clínica; 

 Emanuela Alves Martins, Assistente social residente, Oncologia; 

 José Nicolau Martins Ferreira, Enfermeiro residente, Atenção ao Paciente em Estado 

Crítico; 

 Lígia Carolina Faria Borges, Psicóloga residente, Oncologia; 

 Nayara Bernardes da Cunha, Nutricionista residente, Nutrição Clínica. 

 


