EDITAL N° 01/2018 – NORMAS PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE
TRABALHOS CIENTÍFICOS PARA O VI CONGRESSO DE BIOMEDICINA E
FARMÁCIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA (ASCESUNITA) E V ENCONTRO DE ESTUDANTES DE BIOMEDICINA E FARMÁCIA DO
AGRESTE PERNAMBUCANO.
A Comissão Científica do VI Congresso de Biomedicina e Farmácia da Asces-Unita e V
Encontro de Estudantes de Biomedicina e Farmácia do Agreste Pernambucano torna
pública a todos quanto possa interessar as normas para submissão e apresentação de
trabalhos científicos para o referido evento, em conformidade com os termos estabelecidos no
presente edital.

I - DAS ORIENTAÇÕES GERAIS PARA SUBMISSÃO:

1.

Os autores que submeterem os trabalhos deverão, pelo menos um deles, estarem
inscritos no evento. Ressalta-se que a publicação nos anais do evento estará
condicionada a esta inscrição;

2.

Cada trabalho poderá ter no máximo seis participantes, incluindo autor principal e
até 5 (cinco) coautores. Entretanto, cada participante só poderá estar na qualidade de
autor principal em até dois trabalhos;

3.

A apresentação do trabalho, caso aprovado, será no formato de pôster;

4.

Para a inscrição, o requerente deverá estar ciente de todas as informações sobre as
Normas para submissão e apresentação de trabalhos científicos para o VI
Congresso de Biomedicina e Farmácia da Asces-Unita e V Encontro de
Estudantes de Biomedicina e Farmácia do Agreste Pernambucano e adotar o
seguinte procedimento:
4.1. Efetuar a inscrição do trabalho on-line até o dia 11 de Maio de 2018 às
23:59 min., da seguinte forma: no site da instituição, o requerente deverá
clicar no banner do Congresso, onde aparecerá a informação Trabalhos
Científicos CBF 2018. Ao clicar nessa informação, surgirá o link para o
formulário de inscrição do trabalho. O formulário conterá informações
referentes ao autor principal, aos coautores (se houver) e ao resumo, no que se
refere ao título, categoria do trabalho (projeto de pesquisa, artigo original,
artigo de revisão de literatura, tema livre ou relato de experiência). No
formulário vai existir um campo para ser inserido o texto do resumo, assim
como os descritores (palavras-chave). No campo para inserir o resumo,
apenas colocar o texto do resumo, não precisando inserir o título,
afiliações e descritores neste espaço. Após o preenchimento on-line e envio
do formulário, o requerente receberá em seu e-mail uma via do formulário
enviado como comprovação de envio.

5.

Os trabalhos deverão se enquadrar em algum das seguintes categorias:
a- Artigo Original: propostas de ensaios descritivos ou analíticos, de caráter
explicativos, retrospectivos, prospectivos ou exploratórios com resultados
completos;

b- Revisão de Literatura: estudos teóricos de revisão narrativa, sistemática,
documental, histórica e proposição de modelos teóricos, com caráter crítico ou
inovador;
c- Projeto de Pesquisa: projetos de estudos descritivos ou analíticos aprovados ou
não por Comitê Científico ou de Ética, esses debatidos e aperfeiçoados pelas
contribuições recebidas durante o evento (ex: TCC, Iniciação Científica, Projetos
de Extensão, Grupos de Estudos e de Pesquisas);
d- Tema Livre: transcrição de trabalhos transversais, longitudinais, experimentais,
caso controle, estudos de casos ou série de casos, com resultados completos ou
parciais;
e- Relato de Experiência: os relatos não devem ser resultados de pesquisas
científicas. De cunho eminentemente prático, devem socializar as atividades que
estão ou foram desenvolvidas em projetos de extensão, comunitários, empresariais,
estágios supervisionados ou não, visitas técnicas acadêmicas ou no exercício
profissional, com foco na área de concentração do congresso.
II – DAS CARACTERÍSTICAS DOS RESUMOS (QUADRO ABAIXO):
Parâmetros

Características

Título do trabalho Deve representar o conteúdo de forma clara, precisa e concisa (no
máximo 20 palavras).
Resumo

Estruturado, máximo de 3.500 caracteres, em parágrafo único, não
contendo: citações bibliográficas, bibliografias, tabelas, quadros,
esquemas, figuras ou gráficos.
Parâmetros dos Resumos

Artigo original

Introdução, Objetivo Geral, Materiais e Métodos, Resultados, Discussão
e Conclusão.

Artigo de Revisão Introdução, Objetivo Geral, Materiais e Métodos, Desenvolvimento e
de Literatura
Conclusão.
Artigo de Revisão Introdução, Objetivo Geral, Materiais e Métodos, Resultados, Discussão
Sistemática
e Conclusão.
Projetos de
Pesquisa

Introdução, Objetivo Geral, Materiais e Métodos, Referencial Teórico, e
Resultados Esperados.

Tema Livre

Introdução, Objetivo Geral, Materiais e
Completos/Parciais, Discussão e Conclusão.

Métodos,

Relato de
Experiência

Apresentação,
Objetivo,
Comentários Gerais.

Desenvolvimento

Descritores

Identificação de 03 (três) até 05 (cinco) expressões ou palavras que
sintetizem o objeto do trabalho e que permitam a posterior localização
do resumo em bases de dados e constar nos Descritores em Ciências da
Saúde (DeCS).

Procedimentos,

Resultados
e

Descrição dos Parâmetros nos Resumos
Introdução

Destacar a relevância do trabalho, caracterizando a inquietação/problema
do estudo.

Objetivo

Definido pelo verbo de ação, pois é a principal meta a ser alcançada no
estudo.

Material e
Métodos

Descrição sumária do(s) tipo(s) de estudo(s), técnica amostral, amostra
ou população e sua origem, instrumentos e técnicas utilizadas, análise
estatística (quando houver) e período de realização do trabalho.

Resultados

Apresentação textual do (s) principal (is) resultado (s) do trabalho.

Discussão

Confronto, de forma clara e objetiva, entre os resultados obtidos com os
da literatura (comentário geral).

Conclusão

Resposta ao objetivo do trabalho, tomando como referência a
metodologia e os resultados obtidos.

Orientações Específicas:
a)

O resumo deve ser escrito com espaçamento simples, margem superior e
esquerda com 3 cm e inferior e direita com 2 cm, fonte Arial tamanho 12;

b)

Características dos resultados da avaliação da Comissão Científica:
Aprovado ou Reprovado.

Obs.: Todos os resumos aprovados serão publicados nos anais do congresso, mediante
inscrição de pelo menos um integrante do trabalho.

III - DA APRESENTAÇÃO:
1.

2.

Mesmo que o resumo tenha sido aprovado pela Comissão Científica, a apresentação
do respectivo trabalho ficará condicionada a inscrição (incluindo pagamento
processado) do autor principal.
A lista de trabalhos aprovados será divulgada no Portal Asces (www.asces.edu.br)
até o dia 28/05/2018.
a)

b)
c)
d)

e)
f)

Apresentação: o autor principal deverá comparecer 30 minutos antes da
apresentação para localização e exposição do (s) Banner (s), sob orientação dos
monitores do congresso e permanecer até 30 minutos após a avaliação (esta
deverá ser feita em 15min. com 15 minutos para discussão com avaliador).
Os Banners: deverão ser legíveis a uma distância mínima de 3 metros.
Dimensões: altura 1,20 a 1,40m; largura 0,80m a 1,00m.
Fontes: arial, tamanho recomendado para título: 40 (mínimo); Para o texto: 22
(mínimo);
Cor da fonte: destacando-se ao máximo da cor do plano de fundo;
Alinhamento: justificado;
Sempre que possível, substituir texto por figuras, fotos, tabelas e esquemas
auto-explicativos.

IV – DA PREMIAÇÃO:
1.

Será premiado o primeiro, segundo e terceiro lugares de cada categoria.

Caruaru, 11 de abril de 2018
Comissão Científica do Congresso

