
 
 

ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS  

 

No II Congresso de Ciências da Saúde do Vale do Ribeira serão aceitos trabalhos 

com temáticas relacionadas às Ciências da Saúde. Para submeter resumo pelo menos um autor 

deverá estar inscrito no evento.  

Os resumos deverão ser enviados exclusivamente por meio do endereço eletrônico 

abaixo. Não serão aceitos resumos enviados de outra forma.   

 

Endereço eletrônico para envio de resumos: congressounivr@gmail.com 

 

Os resumos deverão enquadrar-se nas seguintes modalidades:  

➢ Estudo original (Com aprovação em Comitê de Ética)   

➢ Relato de experiência  

➢ Relato de caso  

➢ Revisão  

 

Os resumos serão avaliados pela Comissão Científica do evento representa por 

pesquisadores/revisores. Cada resumo será analisado por dois revisores, onde será levada em 

consideração a modalidade, o tema, o objeto de estudo e a redação científica. Ao final os 

revisores emitirão pareceres individuais quanto à aceitação ou não aceitação do resumo. Em 

caso de empate no parecer, o resumo será enviado a um terceiro revisor, sendo considerada, 

como decisão final a avaliação da maioria dos revisores.  

 

 

DATAS IMPORTANTES:  

Prazo para submissão dos resumos: Até 11 de novembro de 2021. 

Divulgação dos resumos aprovados: a partir de 16 de novembro de 2021. 
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NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS 

 

O conteúdo do resumo deverá apresentar os seguintes tópicos (máximo de 1500 

caracteres com os espaços):  

 

Estudo original: Objetivos; Método; Resultados; Conclusão (modelo). 

Relato de Experiência: Objetivos; Relato de Experiência; Resultados; Conclusão (modelo). 

Relato de Caso: Objetivos; Descrição do Caso; Conclusão (modelo).  

Revisão: Objetivos; Método; Resultados; Conclusão (modelo).  

 

*Descritores: Utilizar no máximo cinco descritores consultados nos Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCs). Link de acesso: http://decs.bvs.br/  

   

1. Serão permitidos no máximo sete autores por resumo e pelo menos um dos autores 

deverá estar inscrito no evento.  

2. Ao submeter o resumo é necessário incluir o nome completo de todos os autores e o e-

mail do autor principal.  

3. Cada inscrição no evento permite a submissão de no máximo dois resumos.  

4. Não incluir tabelas, gráficos ou imagens no resumo.  

5. Caso utilize abreviações, as mesmas devem ser esclarecidas.  

6. É fundamental revisar o trabalho antes do envio, para que não ocorra a 

desclassificação.  

7. Ao submeter o resumo para seleção, os autores e coautores autorizam a comissão 

científica do evento a publicar e/ou divulgar o trabalho de forma impressa ou virtual.  

8. Os resumos aprovados serão publicados no ANAIS do evento.  

9. Atentar-se aos possíveis erros ortográficos.  

10. Serão emitidos certificados somente para os trabalhos aprovados e apresentados no 

evento. 

11. Resumos redigidos em desacordo com as normas serão automaticamente 

desconsiderados na avaliação dos revisores. Atentar-se a escrita correta dos nomes dos 

autores.  
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12. Não será permitida a inclusão de outros autores e nem a correção de nomes após a 

submissão do resumo.  

13. Não incluir citações e/ou referências bibliográficas no resumo.  

14. É de inteira responsabilidade dos autores redigir o resumo na forma correta 

respeitando a lógica científica e a normal culta da língua portuguesa. Sendo assim, 

erros de qualquer natureza (ortográfico, gramatical, de nomenclatura científica) serão 

reproduzidos conforme enviado pelo autor no ato da submissão do resumo.  

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DO RESUMO 

 

1. Os resumos aprovados deverão ser apresentados no formato de pôster - dimensões 120 

cm x 90 cm (modelo).  

2. A impressão do pôster, alocação e retirada no dia evento é de responsabilidade dos 

autores. Os pôsteres não retirados serão descartados ao término do evento.  

3. Os resumos serão apresentados em sessão pública no dia 24 de novembro de 2021 a 

partir das 19h30min no Ginásio de Esportes do Centro Universitário do Vale do 

Ribeira. Atentar-se a lista de apresentação que será divulgada previamente.  

4. A apresentação deverá ser feita em até oito minutos seguidos de dois minutos para 

arguição.  

 

PREMIAÇÃO 

 

1. Os resumos apresentados no evento serão avaliados pela Comissão Científica formada 

por pesquisadores com experiência nas modalidades de resumo e em temáticas de 

pesquisas relacionadas às Ciências da Saúde.  

 

2. Os resumos serão premiados nas quatro modalidades:  

 

➢ Estudo original (Com aprovação em Comitê de Ética)   

➢ Relato de experiência  

➢ Relato de caso  

➢ Revisão  

 

 



 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

 

➢ Dúvidas entrar em contato por meio do endereço eletrônico: 

congressounivr@gmail.com  
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