
II SIMPÓSIO ARAPIRAQUENSE DE TERAPIA

INTENSIVA

LIGA ACADÊMICA DE TERAPIA INTENSIVA DE ARAPIRACA - LATIAR

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

As inscrições para submissão dos trabalhos serão de 30 de setembro a 07 de outubro 

de 2016. As modalidades abertas às inscrições são: 

 Banner 

ORIENTAÇÃO SOBRE A INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 

1. EIXOS TEMÁTICOS 

Eixo 01: Desafios de Uma Assistência de Qualidade em Terapia Intensiva Adulta.

Eixo 02: Cuidando de Feridas de Pacientes Gravemente Enfermos. 

Eixo 03: UTI NEO e os Desafios da Assistência Nesse Ambiente.

2. MODALIDADES DE INSCRIÇÕES DE TRABALHO

2.1 Banner 

 Modalidade  aberta  para  estudantes  do  ensino  superior,  além  de  profissionais  que

tenham interesse em submeter trabalho, de acordo com as normas. 

 Os banners serão sessões presenciais com duração de uma hora no dia 20 de outubro

das 16h30min às 17h30min.

 A seleção de trabalhos para banner será realizada a partir da análise do resumo em

PDF, que deverá ser anexado no momento da inscrição no formato estabelecido. 

 Cada trabalho poderá ter no máximo (05) cinco autores, que poderão ser estudantes do

ensino superior ou profissionais. 



 Os trabalhos selecionados serão apresentados por seus autores, mas a inscrição como

participante é obrigatória pelo (s) responsável (is) do (s) trabalho (s). 

 Cada autor só poderá submeter 2 trabalhos.

 O  banner  deverá  conter  as  seguintes  informações:  título  idêntico  ao  do  resumo

submetido;  nomes e  instituições  dos  autores  e  orientadores;  introdução;  material  e

metodologia; resultados e discussões; conclusão e referências; instituição de fomento

(se houver). 

 Só serão avaliadas inscrições que anexarem o resumo do trabalho em arquivo (PDF),

conforme modelo divulgado (Anexo I).

NORMAS PARA FORMATAÇÃO DO BANNER IMPRESSO

 TAMANHO: Largura 80 cm e altura 120 cm. O pôster precisará ter cordão para 

pendurar; 

 FONTE: Arial, tamanho 22 para o texto e 26 para o título; 

 ALINHAMENTO: centralizado para o título e justificado para os demais itens; 

 TÍTULO: Letras maiúsculas com fonte 26; 

 AUTOR: canto direito, tamanho 24; 

 ESPAÇO MARGENS: margens superior, inferior, direita e esquerda: 3,0 cm; 

 ESPAÇO ENTRELINHAS: 2,0 (duplo) para o texto, os subtítulos, os títulos, e os 

autores espaço simples; 

 IMAGENS e GRÁFICOS: até 03 imagens. 

 A confecção do banner e seus custos ficarão sob responsabilidade do próprio 

interessado. 



ANEXO I

II SIMPÓSIO ARAPIRAQUENSE DE TERAPIA INTENSIVA 

Ficha de inscrição de trabalhos – Apresentação em banners

Eixos Temáticos:

(    ) Eixo 01: Desafios de Uma Assistência de Qualidade em Terapia Intensiva Adulta.

(    ) Eixo 02: Cuidando de Feridas de Pacientes Gravemente Enfermos.

(   ) Eixo 03: UTI NEO e os Desafios da Assistência Nesse Ambiente.

TÍTULO:

Nome dos autores e contato:

Autor (ES): Instituição  (por  extenso  e

sigla): 

Orientador:

Contato com o responsável pelo envio do trabalho: Nome/ E-mail e celular:



RESUMO (250 a 300 Palavras):

PALAVRAS CHAVES (3-5):

REFERÊNCIAS:


