SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
“Plantar ideias ecológicas é a garantia de um futuro fértil, é tempo de colhermos sustentabilidade”

II SEMINÁRIO MUNICIPAL DE HUMANIZAÇÃO
I MOSTRA DE HUMANIZAÇÃO
7 a 8 de abril de 2014.

EDITAL DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A Secretaria Municipal de Saúde torna público o presente edital de seleção de trabalhos
científicos a serem apresentados no II Seminário Municipal de Humanização e I Mostra de
Humanização. Os interessados em inscrever trabalhos científicos deverão seguir as
seguintes orientações contidas neste EDITAL.
CAPÍTULO II
DA INSCRIÇÃO
Art. 1º – A inscrição de trabalhos no II Seminário Municipal de Saúde se dará única e
exclusivamente através da Inscrição e Envio do Resumo de acordo com as normas para
apresentação de resumos disponíveis no ANEXO A no período de 06 de Março a 28 de
Março de 2014.
Art. 2º – A inscrição se dará pelo preenchimento virtual da Ficha de Inscrição (ANEXO C) e
entrega do resumo do trabalho a ser apresentado à Comissão de Avaliação da I Mostra da
Humanização em meio eletrônico mostradehumanizacaobv@gmail.com.
Art. 3º – Os trabalhos deverão estar relacionados ao tema do II Seminário Municipal de
Saúde, podendo se inscrever profissionais da área da saúde e estudantes de graduação,
pós-graduação, mestrado e doutorado, das seguintes áreas:
•
•
•
•

Área da Saúde e Biológicas: Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição,
Psicologia, Odontologia, entre outras.
Área de Humanas: Filosofia, Pedagogia e Teologia;
Área Social e Judicial: Serviço Social e Direito;
Área de Negócios: Administração Hospitalar, Gestão de Pessoas, Recursos
Humanos.
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Art. 4º – O nome de cada interessado (a) poderá constar em até 02 (dois) trabalhos, como
autor ou co-autor.
Art. 5º – Os trabalhos poderão ter até 6 (seis) nomes entre autores e co-autores.
Art. 6º – Somente serão aceitos trabalhos correlacionados referentes à:
I. Ação/Intervenção;
II. Programas e Ações de Humanização;
III. Revisão de Literatura.
IV. Relatos de Experiências.
Art. 7º – Quanto à formatação dos trabalhos, o interessado deverá seguir estritamente as
orientações e especificações das normas para apresentação de resumos da ABNT.
Art. 8º – Serão excluídas as propostas que não cumprirem as exigências relacionadas
acima.

CAPÍTULO III
DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS
Art. 9º – Será aceito para apresentação em modalidade de pôster um total de até 30 (trinta)
resumos, considerando os 30 (trinta) primeiros colocados, sendo apresentados segundo as
disposições do CAPÍTULO IV.
Parágrafo Único – Os resumos selecionados serão divulgados por meio eletrônico aos seus
proponentes, através de envio de email até o dia 28 de março de 2014. Será dado
feedback negativo aos inscritos cujos trabalhos não forem aprovados
CAPÍTULO IV
DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Art. 10 – As apresentações em formato de pôster incluirão, além de exibição do pôster
durante a duração do II Seminário Municipal de Humanização, a apresentação dos
trabalhos pelos autores aos participantes interessados, em horário a ser definido pela
Comissão de Avaliação do II Seminário Municipal de Humanização.
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§ 1º – O Pôster selecionado deverá ser entregue à Comissão de Avaliação do II Seminário
Municipal de Humanização impreterivelmente no dia 07 de abril de 2013 no momento do
credenciamento dos autores na recepção onde o evento será realizado para que os
próprios autores possam fixar no espaço reservado para exposição, conforme ANEXO B.
Parágrafo Único – Todas as apresentações deverão ser realizadas pelo(s) autor (es) do
trabalho.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11 – A inscrição implica o reconhecimento e a aceitação, pelo proponente, das
condições totais previstas neste Edital.
Art. 12 – A Comissão de Avaliação do II Seminário Municipal de Humanização não cobrirá
eventuais gastos do proponente com transporte, alimentação e hospedagem.
Art. 13 – As disposições e instruções contidas no formulário de Inscrição e nas normas
para preparação de resumos constituem normas que passam a integrar o presente Edital.
Art. 14 – Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais
complementares ou avisos oficiais que vierem a ser publicados pela Comissão de
Avaliação do II Seminário Municipal de Humanização.
Art. 15 – Para esclarecimentos de dúvidas e/ou mais informações, reportar-se através do
e-mail mostradehumanizacaobv@gmail.com.
Art. 16 – A Comissão Organizadora é indicada e nomeada pela Secretaria Municipal de
Saúde e publicada no Diário Oficial do Município.
Art. 17 – A Comissão Avaliadora dos trabalhos é composta por profissionais de
Universidades parceiras do evento, publicada no Diário Oficial do Município.
Parágrafo Único – Todas as informações adicionais podem ser encontradas no site da
Prefeitura Municipal de Boa Vista.

Boa Vista, 06 de Março de 2014.
A Comissão Organizadora.
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ANEXO A
ESTRUTURA PARA RESUMOS EM APRESENTAÇÕES ORAIS E CASES
“TÍTULO: CENTRALIZADO, LETRAS MAÍSCULAS, EM NEGRITO E NO MÁXIMO 180
CARACTERES”

Autores: separados por vírgulas, não dar espaçamento entre as iniciais. No máximo, 120
caracteres. Exemplo:
Silva MS*,
Ferreira MAC,
Nakamura YA.
(Atenção: sobrenome e iniciais de autor apresentador do trabalho, identificados pelo
asterisco).
Caso o trabalho esteja ligado a alguma instituição (ões), favor acrescentar os dados abaixo:
1. Instituição ____________________, Endereço, Fone, E-mail (Obrigatório)
Fone: +55 12 3947 1015, Fax: +55 12 3947 1015
Obs.: A numeração das instituições será realizada quando existir mais de uma. É
obrigatória a inserção do nome do orientador como o último dos autores em caso de
trabalho acadêmico.
RESUMO
O texto do resumo deve conter a apresentação do tema, o problema ou objetivo geral da
pesquisa, a metodologia e os principais resultados. Deve ser redigido em parágrafo único,
com mesma fonte do trabalho e espaço entre linhas simples. Conter entre 150 e 200
palavras.
Palavras-chave: Selecionar até 03 (três) descritores, separados por ponto final e com a
primeira letra maiúscula.
Área de Concentração: escolher uma das Especialidades: Biologia, Biomedicina,
Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Serviço
Social, Direito, Filosofia, Teologia e outros.
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ANEXO B

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE PÔSTER

O pôster deverá apresentar a estrutura, o processo e os resultados de trabalhos e estudos
desenvolvidos relacionados à temática do Congresso. A elaboração do pôster deverá
seguir rigorosamente as seguintes instruções:
1. O tamanho do pôster deverá ser de 1,20m (altura) x 90 cm (largura);
2. Seguir rigorosamente os tamanhos das letras: fonte de fácil leitura (tipo Arial, Times New
Roman ou similar) de no mínimo 20 e no máximo 28 para o TEXTO; e, no mínimo 32 e no
máximo 48 para o TÍTULO;
3. Centralizar no topo o título, os nomes e qualificações dos autores.
4. A descrição do projeto deverá conter os mesmos elementos indicados no
resumo: introdução, objetivos, atividades gerais desenvolvidas, resultados esperados e
alcançados, bibliografia e outras informações (se houver);
5. Em nota de rodapé deverão constar informações gerais a respeito da unidade da
Instituição sede do projeto (qual é a unidade, departamento, sessão, nome dos
responsáveis pelo projeto no caso de não coincidirem com os autores do pôster).
Importante: O pôster mais lido e interessante é o que contém informações escritas bastante
objetivas e muitas ilustrações (“Uma imagem diz mais que mil palavras”).
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ANEXO C
Preencher a ficha de inscrição e enviar para o e-mail: mostradehumanizacaobv@gmail.com
aos cuidados do Departamento de Educação em Saúde.
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome Completo:
Instituição/Empresa de vínculo atual (nome completo, não utilizar abreviações):
Formação Acadêmica:
Ocupação:
(

) Estudante

(

) Profissional autônomo

(

) Técnico

(

) Outros – Especifique:

(

) Professor

(

) Pesquisador

Nível:
(

) Técnico

(

) Graduação (

) Mestrado (

) Doutorado (

) Pós Doutorado

Endereço para Correspondência:
País:
Bairro:

Cidade:

Telefone:

Celular:

UF:

CEP:
Fax:

e-mail:
Deseja apresentar um trabalho?
( ) Sim
( ) Não
É permitido o envio de um trabalho por primeiro autor inscrito.
Data limite para envio do resumo: 22 de março de 2014.
Caso queira submeter algum trabalho, informe o título e autores e siga o modelo de resumo
apresentado.
Título:
Autor(es):
Vínculo institucional:
As normas para o envio de trabalhos e demais informações sobre o evento estão disponíveis no
edital de inscrições dos trabalhos localizado nos endereços http://ufrr.br/procisa e
www.boavista.rr.gov.br
Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com: Departamento de Educação em Saúde –
DES/SGTES/SMSA-PMBV.
Telefone:
3623-7749.

