
 
 

REGRAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS DE TRABALHOS 5ª 

CONADOULA 

A 5ª Convenção Nacional de Doulas receberá resumos de trabalhos até o dia 25 

de março de 2019. Os resumos somente poderão ser submetidos pela internet, 

através do site do evento. Cada participante poderá submeter no máximo 02 

resumos vinculados à sua inscrição. 

Obrigatoriedade de pagamento da taxa de inscrição 

Não é necessário efetuar o pagamento da inscrição no momento da submissão 

dos resumos. Entretanto, caso o trabalho seja aprovado, para garantir a sua 

inclusão na programação do evento, o pagamento deverá ser realizado até o dia 

15 de abril de 2019. 

Modalidades de apresentação (escolher uma das duas opções disponíveis): 

- Comunicação Oral: cada trabalho terá até 10 minutos para apresentação. Após 

as apresentações, haverá debate com os/as autores/as dos trabalhos mediado 

por um/a coordenador/a, a ser designado pela Comissão Científica. 

- Pôster:  o pôster deverá ter 60cm (largura) x 90cm (altura). Recomendamos 

utilizar fonte simples e de fácil leitura e recursos que despertem o interesse do 

público, como figuras, fotos, tabelas, esquemas e/ou gráficos.  

Categorias para apresentação de trabalhos: 

1 - Relato de Pesquisa: trabalhos originais que se orientam por uma pergunta ou 

hipótese, que têm um método científico explicitado e apresentem resultados de 

pesquisas científicas. 

2 - Relato de Experiência Profissional: trabalhos que trazem relatos de 

experiências profissionais, incluindo o contexto no qual ocorreu, o período de 

realização, local e sujeitos envolvidos, técnicas adotadas, resultados, lições 

aprendidas e contribuições para a atuação das Doulas. 

Os resumos devem seguir as seguintes especificações:  

Título: até 150 caracteres (incluindo espaços). 

Autores: informar nome completo dos/as autores/as, filiação institucional e 

correio eletrônico do/a autor/a principal. Primeiro deve ser informado o nome 

do/a autor/a principal e em seguida, se houver, dos/as coautores/as.  

Resumo: até 1000 caracteres (incluindo espaços). Não será necessário o envio 

de trabalho completo para a submissão, podendo ser realizada posteriormente 



 
 

por meio de um processo a ser especificado futuramente. Uma vez submetidos 

os trabalhos não poderão ser substituídos. 

Critérios para avaliação de resumos 

Além da observância aos requisitos de resumos acima explicitados, o processo 

de avaliação adotará os seguintes critérios: 

- Adequação aos temas que serão discutidos na 5ª Convenção Nacional de 

Doulas;  

- Relevância e contribuição ao conhecimento existente e desenvolvimento da 

profissão; 

- Características do resumo submetido no que se refere à organização, 

capacidade de síntese e clareza de exposição 

Observações:  

Os arquivos deverão de ser enviados no sistema em formato PDF conforme 

modelo de template disponibilizado. 

Trabalhos que não cumpram com as exigências descritas não serão aceitos.  

O número de trabalhos aprovados será definido de acordo com os critérios 

apresentados e segundo a adequação ao tempo e aos espaços disponíveis para 

a realização do evento. 

Caberá à Comissão Cientifica a decisão sobre a distribuição dos trabalhos 

selecionados para apresentação nos dias do evento. A Comissão Organizadora 

comunicará aos autores a data, o horário e o local para apresentação dos 

trabalhos aprovados. Casos especiais que necessitem alterar o dia designado 

para apresentação poderão ser avaliados oportunamente.   

DATAS E PRAZOS IMPORTANTES 

Data limite para envio de resumos: 25 de março de 2019. 

Divulgação dos trabalhos selecionados: a partir de 20 de março de 2019. 

Prazo para pagamento da taxa de inscrição para autores: 15 de abril de 2019. 

Observação: É possível a realização do pagamento após a divulgação da 

avaliação dos resumos. Entretanto, os valores com desconto possuem tempo 

limitado! 


