
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

CIENTÍFICOS 

 

 

REALIZAÇÃO: 

 

 



 

 

 

I. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Será aceito apenas 1 (um) trabalho por pessoa como PRIMEIRO AUTOR. 

2. O número máximo de pessoas por trabalho é de 5 (cinco) pessoas (1 autor e 4 coautores). 

3. Os trabalhos serão apresentados unicamente em formato de Pôster impresso. 

4. O primeiro autor e/ou o apresentador do TRABALHO ACEITO para apresentação em pôster 

deverão estar com suas inscrições realizadas no congresso. 

5. Cada trabalho poderá ser inscrito em APENAS 1 (uma) das categorias, segundo determinação 

dos próprios autores. 

6. Fica resguardado o direito a UP CURSOS E EVENTOS de publicar os trabalhos científicos em 

seu site, jornais e outras mídias, assim como fotos de seus autores seus trabalhos, para fins 

exclusivamente de divulgação do congresso, não cabendo ônus financeiro e/ou trabalhista por 

parte da empresa aos autores e coautores dos trabalhos. 

7. Os trabalhos devem ser submetidos dentro de um dos seguinte eixos:  

- Feridas  

- Coberturas  

8. Só poderão submeter EXCLUSIVAMENTE os seguintes tipos de estudos:  

- Estudo de Campo; 

- Relato de Experiência; 

- Estudo de Caso;  

 

II. DOS PRAZOS  

1. A data limite e improrrogável para o envio dos trabalhos será até às 23:59h do dia 31 de 

março de 2019. Após esta data as inscrições serão consideradas ENCERRADAS.  

2. Resultados da avaliação, aceite e seleção dos trabalhos aprovados pela comissão científica 

do congresso: a partir de 10 de abril de 2019.  

  

III. SUBMISSÃO DO RESUMO 

Os trabalhos deverão ser submetidos, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, via on-line por meio do 

formulário eletrônico disponível em Submissão de Trabalhos que pode ser acessado no site 

www.upcursoseeventos.com.br 



 

 

 

IV. ESTRUTURAS DE UM RESUMO:  

a) RESUMO (FONTE ARIAL 11): deve ser apresentado na língua original do manuscrito e em 

outra língua - português (resumo), inglês (abstract) ou espanhol (resumen), com até 250 

palavras, explicitando o objetivo da pesquisa, método, resultados e conclusões, com base 

na Norma NBR 6028. Exemplo: O manuscrito submetido em português, deverá conter o 

resumo em português e em outra língua (inglês ou espanhol); 

 

b) PALAVRAS-CHAVE: devem ser indicados de três a seis palavras-chave que permitam 

identificar o assunto do trabalho, acompanhando o idioma dos resumos: português 

(Descritores), inglês (Descriptors), espanhol (Descriptores) e Francês (Mots- Clés), extraídos 

dos vocabulários adotados. No caso dos Descritores em Ciências da Saúde, utilizar 

o  DeCS(Descritores em Ciências da Saúde), elaborado pela BIREME e/ou (MeSH) Medical 

Subject Headings, elaborado pela NLM (National Library of Medicine); 

c) REFERÊNCIAS: As referências dos documentos impressos e eletrônicos devem ser 

normalizadas de acordo com as Normas da ABNT 6023/2002 e para área de saúde. 

Recomenda-se que o número de referências não ultrapasse a 30. Sugere-se incluir aquelas 

estritamente pertinentes à problemática abordada e evitar a inclusão de número excessivo 

de referências numa mesma citação. A exatidão das referências é de responsabilidade dos 

autores. 

 

V. NORMAS PARA SUBMISSÃO DO TRABALHO COMPLETO 

Nas pesquisas envolvendo seres humanos, os autores deverão anexar, como documento 

suplementar, uma cópia de aprovação emitida pelo Comitê de Ética, reconhecido pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), segundo as normas da Resolução do Conselho Nacional 

de Saúde - CNS 466/12 ou órgão equivalente no país de origem da pesquisa. 

Nos casos de utilização da infraestrutura, arquivos e/ou registros ou simulares de alguma 

Instituição, deve-se anexar a autorização da mesma para a realização do estudo. 

ARTIGO ORIGINAL: pesquisa com resultados inéditos e que agreguem valor à publicação. 

Limitado com no mínimo oito páginas e no máximo 15 páginas. Sua estrutura deve conter: 

a) INTRODUÇÃO: deve ser breve, definir o problema estudado, destacando a sua importância 

e as lacunas do conhecimento. NBR 6022:2003 

http://decs.bvs.br/


 

 

b) MÉTODO: os métodos empregados, a população estudada, a fonte de dados e os critérios 

de seleção devem ser descritos de forma objetiva e completa. Inserir o número do protocolo 

de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e informar que a pesquisa foi conduzida de 

acordo com os padrões éticos exigidos. 

c) RESULTADOS: devem ser apresentados de forma clara e objetiva, descrevendo somente 

os dados encontrados sem interpretações ou comentários, podendo para maior facilidade 

de compreensão serem acompanhados por tabelas, quadros e figuras. O texto deve 

complementar e não repetir o que está descrito nas ilustrações. 

d) DISCUSSÃO: deve restringir-se aos dados obtidos e aos resultados alcançados, 

enfatizando os novos e importantes aspectos observados no estudo e discutindo as 

concordâncias e divergências com outras pesquisas já publicadas. 

e) CONCLUSÃO: deve corresponder aos objetivos ou hipóteses do estudo, fundamentada nos 

resultados e discussão, coerente com o título, proposição e método. 

 

ESTUDO DE CASO: Manuscrito da categoria de estudos de caso, com o objetivo de realizar 

um estudo profundo dos problemas e necessidades do paciente, família e comunidade, visando 

nortear estratégias para solucionar ou reverter os problemas identificados. Limitado a 15 páginas, 

com no máximo 36.000 caracteres com espaço. 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA: Para relatos de experiência com o objetivo comunicar 

experiências bem-sucedidas de atividades de extensão, monitoria, atuação em campos de estágio, 

entre outros, realizados no âmbito acadêmico/científico. O relato deve apresentar: texto claro e 

objetivo, os subsídios motivadores e o cenário do trabalho e referencial teórico.  Limitado a 15 

páginas, com no máximo 36.000 caracteres com espaço. 

 

 FORMA E PREPARAÇÃO DE MANUSCRITOS 

Os textos enviados em Língua Portuguesa devem estar escritos conforme o Novo Acordo 

Ortográfico que passou a vigorar em janeiro de 2009. Tamanho A4, com espaço entrelinhas de 

1,5cm, fonte arial, tamanho 12, e as margens: superior e esquerda 3cm, margens inferior e direita 

2cm. O arquivo da submissão deve estar no formato Microsoft Word. As figuras e tabelas originais 

devem ser apresentadas no corpo do manuscrito.  

 

a) PÁGINA DE IDENTIFICAÇÃO: deve conter o título do artigo (máximo de 16 palavras) em 

português e uma língua estrangeira (inglês ou espanhol), sem abreviaturas e siglas; nome(s) do(s) 

autor(es), indicando no rodapé da página a função que exerce(m), a instituição a qual pertence(m), 



 

 

títulos e formação profissional, endereço (cidade, estado e país) para troca de correspondência, 

incluindo e-mail, de preferência institucional, do autor de correspondência. Se o artigo for baseado 

em tese ou dissertação, indicar o título, o nome da instituição e o ano de defesa.  

b) CITAÇÕES: NBR 10520:2002 - Sistema autor-data – Neste sistema, a indicação da fonte é 

feita:pelo sobrenome de cada autor ou pelo nome de cada entidade responsável até o primeiro sinal 

de pontuação, seguido(s) da data de publicação do documento e da(s) página(s) da citação, no 

caso de citação direta, separados por vírgula e entre parênteses; 

c) NOTAS DE RODAPÉ: deverão ser evitadas e usadas quando extremamente necessárias. 

Deverão ser indicados por ordem numérica; 

d) DEPOIMENTOS: frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos da pesquisa deverão seguir a 

mesma regra de citações, quanto a aspas e recuo (4 cm além das margens), utilizando o sistema 

autor data; 

e) ILUSTRAÇÕES:  as tabelas, quadros e figuras devem ter um título breve, serem numeradas 

consecutivamente com algarismos arábicos na ordem em que forem inseridas no texto, sendo 

limitadas a cinco no conjunto. Exceto tabelas e quadros, todas as ilustrações devem ser designadas 

como figuras. As tabelas devem incluir apenas os dados imprescindíveis, evitando-se tabelas muito 

longas, não utilizar traços internos horizontais ou verticais, estas devem seguir os procedimentos 

do IBGE. As notas explicativas devem ser colocadas no rodapé das tabelas e não no cabeçalho ou 

título. Quando a tabela ou figura forem extraídas de outro trabalho, a fonte original deve ser 

mencionada; 

f) TABELAS:  em formato word ou excel e deverão constar no corpo do manuscrito. 

g) FIGURAS: (fotos, desenhos, gráficos etc) - serão publicadas sem identificação dos sujeitos, 

a menos que acompanhadas de permissão por escrito de divulgação para fins científicos. As figuras 

não devem repetir dados já descritos em tabelas. Devem estar em resolução de 300 dpi, colorida, 

em formato digital (jpg) e deverão constar no corpo do manuscrito; 

h) APÊNDICES E ANEXOS: Devem ser evitados. 

i) AGRADECIMENTOS (opcional): contribuições de pessoas que prestaram colaboração 

intelectual ao trabalho como assessoria científica, revisão crítica da pesquisa, coleta de dados entre 

outras, mas que não preencham os requisitos para participar de autoria, devem constar dos 

"Agradecimentos", no final do trabalho, desde que haja permissão expressa dos nomeados. 

Também poderão ser mencionadas, as instituições que deram apoio, assistência técnica e outros 

auxílios. 

 

NORMAS ABNT A SEREM SEGUIDAS: 



 

 

 ABNT. NBR 6022: informação e documentação – artigo em publicação periódica científica 

impressa – apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 

 ABNT. NBR 6023: informação e documentação (referências – Elaboração) 

 ABNT. NBR 6028: resumos. Rio de Janeiro, 1990. 

 

OBS.: APÓS A SUBMISSÃO DO RESUMO NÃO SERÃO PERMITIDAS INCLUSÕES E/OU 

RETIRADAS DE AUTORES DO TRABALHO.  

  

VI. DA COMISSÃO JULGADORA  

1. Os trabalhos serão avaliados pela COMISSÃO CIENTÍFICA do evento.  

2. Fica a critério da comissão científica julgar como DEFERIR OU NÃO DEFERIDO o resumo, 

segundo os critérios aqui estabelecidos.  

3. A comissão científica do congresso, resguarda-se ao direito de NÃO REVER Trabalhos que não 

foram aceitos.  

 

VII. DAS NORMAS ESPECÍFICAS DA MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

(PÔSTER)  

1. É absolutamente necessário que o autor e/ou o apresentador(a) do trabalho estejam inscritos no 

congresso.  

2. Os trabalhos selecionados para EXPOSIÇÃO EM PÔSTER serão apresentados em forma visual, 

afixados em local específico e o relator do trabalho deverá permanecer no local indicado durante 

todo o horário determinado para sua explanação.  

3. A confecção, a colocação no local indicado e os cuidados com os PÔSTERES são de 

responsabilidade única e exclusiva dos autores, não cabendo a UP CURSOS E EVENTOS ônus 

algum relacionados à danos e extravios dos mesmos.  

4. O pôster deverá seguir as seguintes configurações:  

 Orientação RETRATO, com dimensões são de 120 cm x 90 cm;  

 A fonte ser em Arial ou Times New Roman e deverá permitir boa leitura a uma distância 

de 1 metro;  

 Título em negrito e caixa alta;  

 Escrever os nomes dos autores por extenso e separado por vírgulas. O nome do 

apresentador deverá estar identificado em Negrito.  



 

 

 No pôster pode conter figuras e tabelas;  

 Referências: em caixa menor que dos textos acima, seguindo método ABNT;  

 A cor do plano de fundo do pôster será de livre escolha dos autores, entretanto sugerimos 

fundo branco.  

5. O pôster deve ser confeccionado incluindo as seguintes sessões: Introdução, Objetivos, 

Metodologia utilizada, Resultados e Discussão e Referências.  

6. Em se tratando de trabalho na categoria RELATO DE CASO/EXPERIÊNCIA, no local do tópico 

“Resultados”, deverá vir a Descrição do caso/experiência.  

7. O tempo destinado à apresentação será de 5 (cinco) minutos.  

  

VIII. CARTA DE ACEITE  

1. A comunicação da CONFIRMAÇÃO de seleção dos trabalhos será através da CARTA 

ACEITE que os autores receberão no e-mail e constará Tema, Data e Horário da Apresentação no 

Evento – PÔSTER.  

  

IX. DA CERTIFICAÇÃO  

1. Os certificados estarão disponíveis no site do congresso até dez dias após o término do evento.  

2. Será fornecido APENAS UM certificado por trabalho, constando o nome do apresentador e co-

autor(es), citando o nome do trabalho e a forma de apresentação.  

3. Na ausência de apresentação do trabalho para o avaliador, NÃO será emitido o certificado.  

 

 

 

ESTE DOCUMENTO TEM VALOR PARA O III CONGRESSO NORTE NORDESTE DE FERIDAS 

E COBERTURAS  


