
 

 

SUBMISSÃO DE TRABALHO 

 

WEB SEMINÁRIO VULNERABILIDADES:  

Pré-evento sobre População em situação de rua e população negra 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1.  Poderão ser submetidos ao WebSeminário Vulnerabilidades, a ser realizado nos dias 02, 

03 e 04 de Dezembro de 2020, trabalhos científicos que abordem temas da área da saúde, 

realizados por graduandos e profissionais.   

1.2.  O evento contemplará publicação dos resumos simples em anais, com exposição dos 

trabalhos em pôsteres na mídia social Instagram.  

 

2. DAS CATEGORIAS TEMÁTICAS E NATUREZA 

2.1. Os trabalhos poderão ser inscritos em duas categorias temáticas, são elas: população em 

situação de rua e população negra. 

2.2. Os trabalhos inscritos, seguindo a temática escolhida, poderão ser da seguinte natureza: 

 

a) Trabalho Original: trabalho científico original, resultante de pesquisa, com 

contribuição para o   avanço   da saúde. Devem seguir a estrutura: Introdução, Objetivos, 

Metodologia, Resultados e Conclusões. Todos esses itens deverão estar destacados em 

Negrito.  

 

b) Trabalho de Revisão: Trabalhos que apresentem a síntese de assuntos bem 

estabelecidos, com análise crítica da bibliografia consultada, dando ênfase às conclusões. 

Devem seguir a estrutura: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e Conclusões. 

Todos esses itens deverão estar destacados em Negrito.  

 

c) Relato de Caso/Experiência: Descrição objetiva do caso/experiência ou resultados de 

projetos de extensão justificando, claramente, a razão da relevância do relato. O resumo 

deverá ser estruturado com as seguintes informações: Introdução, Objetivo, Métodos, 

Relato de caso/experiência e Considerações finais. Todos esses itens deverão estar 

destacados em Negrito.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  DA INSCRIÇÃO 

3.1. É permitida a submissão de apenas um trabalho por inscrito em cada categoria temática, 

sendo, portanto, no máximo 2 trabalhos por inscrito, o qual deverá ser o autor principal; 

3.2. Além do autor principal, será permitido o máximo de seis co-autores por trabalho, incluso 

o orientador (que deverá ser inserido por último). Sendo assim, cada trabalho poderá ter 

no máximo 7 integrantes (autor principal, co-autores e orientador);  

3.3. O autor(a) responsável pela submissão do resumo deverá estar inscrito(a) no evento e 

deverá ser, automaticamente, o responsável pelo trabalho e primeiro autor.  

3.4. É de responsabilidade do autor a correta digitação de nomes dos demais autores no 

momento da inscrição. 

3.5. Não serão aceitas alterações, de qualquer espécie, após a submissão do trabalho. O 

trabalho somente será aceito ou recusado. Sem possibilidade de alterações e/ou correções 

3.6. Trabalhos com pesquisas envolvendo seres humanos devem indicar o número do 

protocolo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) na metodologia do 

resumo. 

3.7. As submissões dos trabalhos serão gratuitas e realizadas via site do evento que poderá ser 

acessado no link https://doity.com.br/webseminario-vulnerabilidades, no período de 15 

outubro até às 23h59min do dia 15 de novembro de 2020.  

3.8. A publicação da lista com os trabalhos selecionados após julgamento será disponibilizada 

até o dia 27 de novembro de 2020 no site do Evento.  

3.9. No ato da submissão, o candidato deverá preencher todos os itens requisitados e anexar o 

resumo e o pôster.  

3.10. O ato de submissão implica concordância e aceitação, por parte do candidato, de todas as 

cláusulas e condições do presente edital.  

3.11. As submissões que não atenderem ao disposto neste edital serão recusadas.  

4.  NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

4.1. O autor principal deverá, no ato da submissão do trabalho, submeter um resumo e um 

pôster conforme normas a seguir.  

4.2. Normas para elaboração do resumo: 

4.2.1. O resumo deve ser digitado em português, em formato A4, fonte TIMES NEW 

ROMAN, tamanho 12, parágrafo único, espaçamento simples e alinhamento justificado. 

O tamanho do resumo deve ser de no máximo 250 palavras. Não deve conter gráficos, 



 

tabelas, referências bibliográficas ou qualquer ilustração. Não 

iniciar sentenças com numerais. Evitar o uso de siglas.  

4.2.2. O título deve conter no máximo 15 palavras e estar somente a primeira letra maiúscula, 

salvo nomes científicos.  

4.2.3. Apresentar os nomes completos do autor e co-autores, sem abreviações e a principal 

filiação de cada um dos autores.  O nome do autor principal deve ser o primeiro e o do 

orientador do trabalho preenchido por último.  

4.2.4. Deverá conter 3 (três) palavras-chave. As palavras-chave devem ser aquelas que melhor 

caracterizem o trabalho, considerando, preferencialmente, a terminologia adotada pelos 

Descritores em Ciências da   Saúde (DeCs).   Consulte   o   link: http://decs.bvs.br/ 

4.3. Normas para elaboração do poster:  

4.3.1. O pôster deve ser elaborado no modelo de template disponibilizado no ato da submissão. 

Parágrafo único: Espera-se que o pôster seja confeccionado de forma esquemática, 

utilizando-se de criatividade e inovação.  

4.3.2. Tamanho máximo do arquivo 100MB. 

4.3.3. Salvar o documento com o título do trabalho. 

4.3.4. Os posters deverão ser enviados em formato png a partir do template referido no item 

4.3.1.  

4.3.5. É de responsabilidade dos autores a legibilidade do tamanho da fonte e do material 

produzido.  

Parágrafo Único: As fontes financiadoras(s) do trabalho, quando houver (a exemplo: 

CNPq, FAPEMIG) deverão estar em nota de rodapé, tanto no resumo como no poster.  

4.4. A inobservância dos critérios descritos acima acarretará a reprovação do trabalho.  

4.5. Os autores concedem o direito aos organizadores do evento de publicar os trabalhos na 

mídia social Instagram.  

4.6. É de inteira responsabilidade dos autores as questões inerentes ao direito autoral e de 

imagem de terceiros envolvidos na elaboração e veiculação dos materiais. 

4.7. Os participantes podem repostar em seus perfis individuais e divulgar as publicações sem 

a necessidade de autorização pela comissão do evento. 

 

 



 

5.  DO JULGAMENTO  

5.1. Os trabalhos serão analisados por uma comissão externa, criada para esse fim, sem 

qualquer participação dos organizadores do evento.  

5.2. Serão consideradas os seguintes critérios na avaliação dos trabalhos, sendo a pontuação 

máxima de 100 pontos: 

 

● Conteúdo adequado ao tema proposto (15pts) 

● Coerência do material elaborado (15pts)  

● Relevância do trabalho (20pts) 

● Aspectos gramaticais (15pts) 

● Descrição do método (15pts) 

● Criatividade na elaboração do poster (10 pts)  

● Qualidade da Imagem do poster (10 pts) 

 

5.3. Os trabalhos com pontuação inferior a 60 pontos serão desclassificados. 

5.4. Todos os trabalhos aprovados serão publicados em anais e no Instagram do evento.  

Parágrafo único: Os pôsteres serão publicados no Instagram, sendo os resumos 

divulgados, exatamente como enviados pelos autores, na descrição da postagem.  

5.5. Os trabalhos com as três melhores pontuações por categoria temática serão classificados 

para apresentação nos dias das palestras. Em caso de empate, os trabalhos serão 

reavaliados pela comissão externa. 

6.   DA APRESENTAÇÃO 

6.1. Os 3 trabalhos mais bem avaliados por categoria temática serão apresentados em 

formato de mesa de redonda com a participação dos palestrantes; 

6.2. Essa mesa será composta após a fala principal dos palestrantes, os quais terão acesso aos 

trabalhos selecionados; 

6.3. Os autores terão 5 minutos para exposição oral do seu trabalho e ao final da apresentação 

dos 3 trabalhos, serão destinados 15 minutos para discussão geral.  

7. DA PREMIAÇÃO   

7.1. Serão selecionados 3 trabalhos mais bem avaliados entre os inscritos em cada uma das 

duas categorias temáticas, receberão certificado de premiação e, além de serem 

publicados no instagram do evento, serão publicados no Instagram @meetingsaude. 

 



 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1. Os casos não previstos neste edital serão dirigidos à Comissão Organizadora do evento, 

cujas decisões são irrevogáveis e irrecorríveis.  

8.2. Em caso de dúvidas entre em contato no e-mail: simpósiovulnerabilidades@ufmg.br 

 

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2020.  

 

 

 

Giselle Lima de Freitas                                                           Carolina da Silva Caram 

 

 

 

Comissão organizadora 


