
 

 

 

III SEMINÁRIO DE ATENÇÃO MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE DO NEONATO, 

CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMÍLIA 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

NORMAS PARA RESUMO EXPANDIDO 

O resumo deverá ser escrito no idioma português e apresentar introdução, objetivos, 

metodologia, resultados, conclusões e referências. Título: em caixa alta, o tamanho da fonte é 

12, negrito e centralizado, no máximo 15 palavras. O trabalho será identificado pelo seu 

TÍTULO. O trabalho em português requer obrigatoriamente que o TÍTULO seja apresentado 

na versão inglesa bem como palavras-chave. Credenciais dos autores: O nome completo do(s) 

autor(s) deverá localizar-se logo abaixo do título, em alinhamento à direita e com entrada pelo 

sobrenome. O nome de cada autor será colocado na ordem SOBRENOME e Nome por extenso. 

Por exemplo, o nome Jorge dos Santos Silveira será escrito SILVEIRA, Jorge dos Santos. O 

nome do relator deve estar sublinhado. Em nota de rodapé, deverão estar indicados a 

categoria profissional, maior titulação, cargo e instituição de trabalho do relator e de todos os 

autores, com endereço eletrônico do relator para contato. Cada autor deverá ter numeração 

subscrita correspondente à nota de rodapé. Ex: SILVEIRA, Jorge dos Santos¹ O corpo do texto 

deverá conter no mínimo 1000 e no máximo 1500 palavras, no formato padrão do programa 

Word for Windows 2003, em parágrafo único sem recuo, espaçamento simples, corpo 12 e fonte 

Times New Roman, sem numeração de páginas e todas as margens iguais a 2,0 cm. O eixo 

temático deverá ser indicado ao final do Corpo do Texto. Após o final do corpo do texto, 

deverão constar três a cinco descritores, separados por ponto e vírgula. Para citá-los, consultar 

DeCS no site: www.decs.bvs.br. Não deve conter gráficos, tabelas, desenhos e depoimentos dos 

participantes da pesquisa.  Referências: utilizar de três a cinco, de acordo com as normas 

Vancouver.  

Não serão aceitos trabalhos que não contemplem essas normas. 

 

 

 

http://www.decs.bvs.br/


 

 

 

EIXOS TEMÁTICOS: 

- Saúde do Neonato: Promoção e Atenção à saúde do neonato e o aleitamento materno, 

mediante a atenção e cuidados integrais e integrados da gestação aos 28 dias de vida, 

especialmente às populações de maior vulnerabilidade, visando à redução da morbimortalidade 

e um ambiente facilitador à vida com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento. 

-Saúde da Criança: Promoção e Atenção à saúde da criança dos 28 dias de vida aos 12 anos 

incompletos mediante a atenção e cuidados integrais e integrados, especialmente às populações 

de maior vulnerabilidade, visando à redução da morbimortalidade e um ambiente facilitador à 

vida com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento. 

-Saúde do Adolescente: Promoção e Atenção à saúde do adolescente relacionada à promoção 

da saúde, participação juvenil no exercício da cidadania, em especial, no fortalecimento dos 

seus vínculos familiares e comunitários e por meio de ações de educação em saúde e prevenção 

de agravos. Dando visibilidade especialmente às populações de maior vulnerabilidade.  

- Saúde Materno-infantil: Promoção e Atenção vinculada a linha materno-infantil, a qual 

abrange desde a pré-concepção, gestação, pré-natal, parto e puerpério, bem como sua relação e 

desfecho na saúde neonatal. Visando o cuidado integral, que vincule o cuidado às mulheres aos  

recém-nascidos, garantindo visibilidade às boas práticas na atenção ao parto e nascimento, por 

meio da assistência humanizada e de qualidade.  

- Saúde da Família: Promoção e Atenção à família como unidade de cuidado e unidade 

cuidadora. Visando o cuidado de enfermagem centrado na família e o empoderamento da 

família que cuida, comtemplando todos os níveis da rede de atenção à saúde. Dando visibilidade 

ao protagonismo e fortalecimento da família, compreendendo sua participação como parceira 

na assistência à saúde.  

 

NOTAS IMPORTANTES: 

- Para realizar a submissão do resumo obrigatoriamente o participante necessita estar 

inscrito para o evento. 

- O resumo deve ser apresentado exclusivamente no idioma português e requer 

obrigatoriamente a tradução do título e palavras-chave na versão inglesa. 

-  É permitido no máximo de seis autores por resumo, que deve possuir inscrito no evento, 



 

 

 

no mínimo, o apresentador deste. A inscrição deve acontecer antes da submissão do resumo.  

- Cada Autor poderá submeter, como apresentador, no máximo um resumo. 

- Os trabalhos que envolverem pesquisas com seres humanos deverão apresentar o 

Número do Protocolo de Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

(CEP). 

 

APRESENTAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO  

- Os trabalhos serão apresentados na modalidade oral, online, por meio de sala no Google 

Meet, com apoio de material audiovisual (PowerPoint) de construção sob responsabilidade do 

apresentador. O arquivo da apresentação deverá ser enviado junto com o arquivo do resumo 

expandido (em formato PDF e PowerPoint), observando as seguintes normas:   

- Todos os trabalhos do modo serão apresentados em videoconferência usando a 

Plataforma Google Meet. Os módulos temáticos serão organizados em salas virtuais. Cada sala 

virtual conterá aproximadamente 10 (dez) apresentadores, um monitor e um avaliador.  

- Cada apresentador terá máximo 20 minutos para sua apresentação. Os primeiros 17  

minutos para a apresentação e os restantes três minutos para eventuais discussões e comentários.  

- Quanto ao arquivo de apresentação, o mesmo deverá ser disponibilizado, via e-mail, em 

formato PDF, com no máximo 10 slides, contendo a apresentação do trabalho, estrutura 

conforme resumo completo e referências utilizadas para construção. Este arquivo assim como 

o resumo serão enviados quando da inscrição do trabalho.  

- O autor/apresentador inscrito deverá estar presente na sala virtual e será o arquivo será 

projetado pelo monitor da sala.  

-  A Comissão Organizadora determinará a data, horário e Link da sala para a 

apresentação de cada trabalho. Essas informações serão previamente informadas via e-mail pelo 

qual o autor submeterá o resumo, bem como pelas redes sociais do grupo de pesquisa. 

- No dia da apresentação online atentar: os demais componentes da sala deverão manter 

os microfones desligados; dúvidas e comentários devem ser feitos via chat e serão moderados 

pelo monitor da sala.  

 

PERÍODO DE SUBMISSÃO 

Os trabalhos (resumo e apresentação de slides) deverão ser enviados via e-mail: 

seminariocriando@gmail.com com assunto Submissão Resumo, seguido do Sobrenome do 

autor/apresentador e data da submissão. Exemplos: 

mailto:seminariocriando@gmail.com


 

 

 

Exemplo do arquivo do resumo completo: “Submissão Resumo SILVEIRA 23_10_2020” 

Exemplo do arquivo com os slides: “Submissão Apresentação SILVEIRA 23_10_2020” 

Prazos de submissão  

Início: 22 de Outubro de 2020 

Término: 10 de Novembro de 2020. 

Os trabalhos deverão ser anexados ao e-mail, sob forma de dois arquivos distintos, 

ambos contendo mesmo material de submissão: 

✔ Um Arquivo PDF; 

✔ Um arquivo Word (Versão 2003); 

✔ Apresentação (slides) em PDF; 

✔ Apresentação (slides) em Powerpoint. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

- O autor que submeter o resumo, receberá um comprovante de submissão em até dois 

dias úteis da data de envio; 

- Os autores receberão via e-mail o resultado preliminar da avaliação em tempo oportuno. 

Ressalta-se que, cabe ao Corpo Editorial dos Anais e à Comissão Científica do evento, a 

Avaliação dos Resumo podendo estes: Recusar, Aprovar mediante Correções e Resubmissão, 

Aprovar mediante Correções, Aprovar os resumos submetidos; 

- O resultado final com os títulos dos resumos aprovados para apresentação e publicação 

nos Anais do III Seminário Multiprofissional de Saúde do Neonato, Criança, Adolescente e 

Famílias será divulgado até dia 21 de Novembro, bem como data, horário e link para 

apresentação, no site do Evento; 

- O prazo para submissão de resumos não será prorrogado. 


