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CHAMADA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

O II SIMPÓSIO ON-LINE E I ENCONTRO DE EGRESSOS DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM ENSINO EM SAÚDE é um evento do Centro 

Universitário Dr. Leão Sampaio que integra as atividades do Mestrado Profissional em Ensino 

e Saúde. Em sua segunda edição, o evento vem com o tema central “Centenário de Paulo 

Freire: contribuições do seu legado para a integração ensino e serviços em saúde”, e visa 

proporcionar o intercâmbio entre professores, estudantes e pesquisadores da área do Ensino em 

Saúde bem como com as demais áreas, tendo em vista as contribuições do legado freiriano para 

a integração do ensino e serviços em Saúde. O simpósio possibilitará ainda, o debate sobre 

questões pertinentes a integração do ensino com os serviços em saúde o que certamente trarão 

impactos para a formação inicial e continuada dos profissionais de saúde, da educação e público 

em geral. 

 
1 DA INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHO  

 

1.1 A Comissão Científica do II Simpósio On-Line e I Encontro de Egressos do Programa 

de Pós-Graduação Profissional em Ensino em Saúde abre inscrições para o envio de 

trabalhos científicos de acordo com as condições abaixo:  

 

1.1.1 A submissão dos trabalhos será feita por meio de resumos expandidos, e deverá ser 

realizada, obrigatoriamente, após a efetivação da inscrição no evento.   

 

1.1.2 Os resumos expandidos deverão ser enviados por meio do preenchimento do Formulário 

Google forms do II Simpósio On-Line – ENVIO DE RESUMO, acessando o link: 

https://forms.gle/mbyCVw6TnjHLpdaZ8, no período compreendido entre 13 de outubro de 

2021 até às 23h59 do dia 12 de novembro de 2021.  

 

1.1.3 Os trabalhos deverão ser compostos, no máximo, por 6 (seis) autores, sendo: 1 (um/a) 

autor/a principal (apresentador/a), 4 (quatro) autores e 1 (um/a) orientador/a, indicando em nota 

de rodapé a afiliação de cada um dos autores (VER MODELO DO RESUMO).  

 

1.1.4 Poderão ser submetidos trabalhos originais, cujas pesquisas foram concluídas ou estão em 

andamento, a que atendam a uma das seguintes modalidades:  

▪ Pesquisa científica – direcionada para pesquisas de campo ou revisão bibliográfica. 

▪ Relato de experiência – direcionada a apresentação de produtos educacionais já 

validados por banca examinadora, acompanhado do possível relato da aplicação. 

▪ Projetos de pesquisa – direcionada a apresentação de projetos de pesquisa/ produtos 

educacionais que estejam em fase de construção/planejamento. 



 

 

1.1.5 No ato da submissão de cada resumo será necessário apresentar uma declaração de 

anuência (MODELO A) anexada ao e-mail, assinada por todos/as os autores/as, indicando que 

os mesmos têm conhecimento da submissão do resumo no evento. Esta deve ser anexada no 

formulário de envio do resumo. 

 

1.1.6 Será permitida para cada inscrição a submissão de, no máximo, 03 (três) resumos como 

autor/a (apresentador/a) e 02 (dois) trabalhos como coautor. A ordem de envio dos nomes dos 

autores deverá ser a mesma emitida no certificado: primeiro/a apresentador/a, na sequência os 

autores e, por último, o/a orientador/a. 

 

1.1.7 Os arquivos submetidos devem apresentar a seguinte nomeação abaixo: 

Modalidade do trabalho_Nome do autor principal 

Exemplo: Relato de Experiência_Maria Silva 

 

1.1.8 Encerrado o período de submissão dos trabalhos, o autor principal receberá um e-mail 

confirmando o recebimento em até cinco (05) dias úteis. Caso não receba o e-mail de 

confirmação, o/a participante deverá entrar em contato com a comissão científica. 

 

1.1.9 Não será permitida a alteração do conteúdo dos resumos enviados, bem como, a adição 

ou retirada de nomes de autores do trabalho. Portanto, é importante os autores revisarem os 

dados do resumo antes de enviá-lo.  

 

 

2. NORMAS PARA CONFECÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO  

 

2.1 O resumo expandido deverá ser escrito em português, de forma concisa, com no mínimo 06 

(seis), e no máximo, 08 (oito) laudas, incluindo as referências. O texto deverá ser elaborado em 

formato word extensão (doc/docx), tamanho A4, margens superior/esquerda 3,0 cm e 

inferior/direita 2,0 cm. Deve ser empregada em todo o resumo a fonte Times New Roman, 

tamanho 12, com margens justificadas e espaçamento antes e depois zero e espaçamento de 1,5 

entre linhas. O resumo expandido deverá conter título, autores e o texto descrevendo o trabalho 

conforme orientações abaixo:  

 

2.2 O Título completo do trabalho deve estar em letras maiúsculas utilizando fonte Times New 

Roman, tamanho 12, em negrito, centralizado, com espaço simples entre as linhas, contendo no 

máximo 25 palavras.  

 

2.3 Inserir o nome completo de todos os autores alinhado à direita da lauda, deverá ser escrito 

primeiro o nome do/da autor/a principal; em seguida os autores (no máximo 4) e logo após o/a 

orientador/a. Os nomes inseridos devem ser completos. Deverá ser indicada em nota de rodapé 

a afiliação de todos os/as autor/es, incluindo sua respectiva instituição de ensino, e-mail, cidade 

e Estado, digitados em fonte Times New Roman, tamanho 10, espaço simples entre linhas, com 

margens justificadas.  

 

2.4 Apresentar um resumo simples, de no máximo 150 (cento e cinquenta) palavras, logo após 

a descrição dos autores (VER MODELO). O resumo simples deverá conter uma descrição 

sintética dos elementos estruturais apresentados no resumo expandido. Não será permitida a 

utilização de ilustrações (gráfico, tabela, quadro, etc.) e abreviaturas no resumo simples. Para a 



 

análise e seleção dos trabalhos, somente será considerada a parte textual do resumo. Escrever 

em fonte Times New Roman e tamanho 12.  

 

2.5 É obrigatório inserir o tópico Palavras-chave, logo após a apresentação do resumo simples, 

03 (três) e no máximo 05 (cinco), separadas e finalizadas por ponto (.), em fonte Times New 

Roman e tamanho 12, em ordem alfabética.  

 

2.6 O resumo expandido, nas modalidades “pesquisa científica” e “relato de experiência”, 

deverá ser apresentado logo abaixo das palavras-chave e conter uma breve descrição da 

pesquisa realizada com Introdução, Referencial Teórico, Metodologia, Resultados e 

Discussão, Conclusão e Referências.  

 

2.7 O resumo expandido na modalidade “projetos de pesquisa” deverá conter Introdução, 

Referencial Teórico, Objetivos, Metodologia, Resultados esperados e Referências.   

 

2.8 Aspectos gramaticais, ortográficos e de digitação, assim como quaisquer informações 

contidas no resumo expandido são de inteira responsabilidade do(s) autor(es) (VIDE MODELO 

DO RESUMO).  

 

2.9 As imagens, gráficos, tabelas ou referências no corpo do texto deverão ser apresentadas 

conforme as normatizações da ABNT.  

 

 

3. DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS 

 

3.1 A Comissão Avaliadora designada pela Comissão Científica do II SIMPÓSIO ON-LINE E 

I ENCONTRO DE EGRESSOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL 

EM ENSINO EM SAÚDE adotará os seguintes critérios na avaliação dos trabalhos:  

 

a) Título: adequação ao conteúdo do resumo.  

b) Introdução: qualidade e adequação ao objetivo do trabalho.  

c) Objetivos: clareza e pertinência  

d) Metodologia: adequação e qualidade.  

e) Resultados e Discussão: clareza, consistência, análise dos dados e alcance aos objetivos.  

f) Conclusão ou Considerações Finais: coerência em função dos objetivos e resultados.  

g) Originalidade do trabalho.  

h) Relevância: inovação e contribuição para as comunidades acadêmica e social.  

i) Qualidade da redação: ortografia, gramática e digitação.  

j) Organização do texto: clareza e objetividade.  

 

3.2 Um parecer da comissão científica será enviado por e-mail no dia 17 de novembro de 2021 

para o(a) autor (a) principal informando a decisão que poderá ser: APROVADO ou 

REPROVADO. A relação dos trabalhos aprovados também será divulgada no endereço 

eletrônico da Unileão - https://unileao.edu.br/. 

 

3.3 Os resumos expandidos que forem devidamente apresentados serão publicados nos Anais 

do II SIMPÓSIO ON-LINE E I ENCONTRO DE EGRESSOS DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM ENSINO EM SAÚDE. Os trabalhos que não forem 

apresentados não serão publicados nos anais do evento, e os autores não receberão certificados. 

https://unileao.edu.br/


 

 

3.4 Serão desclassificados os trabalhos que não obedecerem às normas estabelecidas neste 

edital.  

 

3.5 Não serão divulgadas as pontuações obtidas em cada trabalho no momento da seleção ou 

da apresentação, bem como não serão identificados seus respectivos avaliadores.  

 

 

4 DA APRESENTAÇÃO  

 

4.1 Os resumos serão apresentados por meio de apresentação oral em videoconferência 

utilizando a plataforma Google Meet, no dia  25 de novembro de 2021 a tarde (14h às 18h). Os 

links correspondentes as salas de apresentação e a sequência das apresentações serão 

posteriormente divulgados pela Comissão organizadora do evento no endereço eletrônico da 

Unileão - https://unileao.edu.br/. 

 

4.2 A proposta de apresentação oral consiste na apresentação do trabalho utilizando como 

recurso a apresentação de slides (Microsoft Power Point) ou de forma livre, sem o uso de 

equipamentos (como data show, banners, etc). O(a) autor(a) principal terá, no máximo, 10 

minutos para expor seu trabalho que será avaliado pelo(s) membro(s) da comissão avaliadora, 

designados pela Comissão Científica, seguido de 10 minutos para eventuais questionamentos.  

 

4.3 O(a) autor(a) principal deverá acessar o link da sala de apresentação com pelo menos 30 

min de antecedência ao horário previsto para inicia das apresentações e registrar a frequência.  

 

4.4 O(a) apresentador (a) do trabalho, obrigatoriamente, deve ser um dos autores e estar inscrito 

no evento. Caso o(a) autor(a) principal não possa apresentar o trabalho, o mesmo pode ser 

apresentado por outro autor desde que este esteja inscrito no evento. 

 

4.5 Caso o apresentador do trabalho não esteja presente na data e horário previamente 

determinados, a apresentação estará automaticamente cancelada, não havendo o direito ao 

recebimento dos certificados e publicação do trabalho nos anais do evento. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

5.1 Os certificados de todos os trabalhos apresentados no II SIMPÓSIO ON-LINE E I 

ENCONTRO DE EGRESSOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL 

EM ENSINO EM SAÚDE, serão disponibilizados na plataforma e-certificado (https://e-

certificado.com/certificados-online).  

 

5.2 À Comissão Científica reserva-se o direito de cancelar, interromper, suspender ou adiar este 

processo no todo ou em parte, em caso fortuito ou de força maior.  

 

5.3 Os autores dos trabalhos reconhecem e declaram, assumindo todas as responsabilidades 

legais, de forma irrevogável e irretratável, que todas as informações fornecidas, bem como o 

conteúdo do trabalho inscrito, são verdadeiras, próprias e originais.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XCP8ab4yn2g
https://congressoacademico.sites.unifesp.br/images/Tutorial_de_como_gravar_suas_apresentaes_no_powerpoint.pdf


 

5.4 A Comissão Científica é incontestavelmente soberana nas suas decisões, inexistindo a 

possibilidade de recursos ou manifestações de qualquer espécie neste processo.  

 

5.5 Os casos omissos deste processo serão analisados pela Comissão Científica.  

 

5.6 Informações podem ser obtidas pelo e-mail mestradoensinosaude@gmail.com ou pelos 

telefones (88) 2101-1095 - Coordenação de Programa de Pós-graduação em Ensino em Saúde. 

 

 

Juazeiro do Norte-CE, 13 de outubro de 2021.  



 

MODELO A 

 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

CIENTÍFICOS NO II SIMPÓSIO ON-LINE E I ENCONTRO DE EGRESSOS DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM ENSINO EM SAÚDE DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DR. LEÃO SAMPAIO – UNILEÃO 

 

Nós, autores/as, abaixo assinados, declaramos que todos/as tem conhecimento da submissão do 

trabalho científico intitulado: “Nome Completo do Trabalho”. Trabalho este, submetido no 

II SIMPÓSIO ON-LINE E I ENCONTRO DE EGRESSOS DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM ENSINO EM SAÚDE DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DR. LEÃO SAMPAIO – UNILEÃO. Ainda em tempo, garantimos que 

o trabalho não infringe qualquer direito autoral ou direito à propriedade de terceiros. Os/as 

autores/as dos trabalhos reconhecem e declaram assumir todas as responsabilidades legais, de 

forma irrevogável e irretratável, que todas as informações fornecidas, bem como o conteúdo do 

trabalho inscrito, são verdadeiras, próprias e originais.  

 

Juazeiro do Norte - CE, ____ de _____________de 2021.  

 

Nome e assinatura dos autores:  

 

(Assinatura) __________________________________________ 

Nome Completo do/a relator/a do trabalho - e-mail  

 

(Assinatura) __________________________________________ 

Nome Completo dos/as Autores/as  

 

(Assinatura) __________________________________________ 

Nome Completo do/a Orientador/a



 

 

MODELO B - RESUMO EXPANDIDO 

 

TÍTULO DO TEXTO NEGRITO TAMANHO 12: caso exista o subtítulo, separá-lo do 

título por dois pontos sem negrito 

 

Nome Completo do(a) Autor/Relator(a)11 

Nome Completo do(s) autor(es)2  

Nome completo do Orientador(a)3  

 

RESUMO 

 

Neste espaço o autor deverá inserir o resumo do trabalho e as palavras-chave, utilizando fonte 

Arial, em tamanho 12, com espaçamento simples entre linhas e espaçamento antes e depois 

zero. O resumo deve conter no máximo 150 (cento e cinquenta) palavras. Em sua construção, 

devem-se evitar símbolos e contrações que não sejam de uso corrente como também fórmulas, 

equações, diagramas etc., que não sejam absolutamente necessários; quando seu emprego for 

imprescindível, defini-los na primeira vez que aparecerem. As palavras-chave devem figurar 

logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave em negrito, separadas entre si 

por ponto e finalizadas também por ponto, inseridas em sequência na mesma linha, podendo ter 

um mínimo de 3 (três) e o máximo de 5 (cinco) palavras-chave.  

 

Palavras-chave: Palavra1. Palavra2. Palavra3. Palavra4. Palavra5.  

 

1 INTRODUÇÃO (EM LETRAS MAIÚSCULAS E EM NEGRITO, ALINHADO À 

ESQUERDA, PRECEDIDO PELA INDICAÇÃO NUMÉRICA) 

 

A introdução deverá conter a apresentação do tema, problematização, justificativa, 

relevância e importância do tema e o objetivo do estudo. A introdução deve ser simples, 

sintética, abordando de forma clara a questão proposta. Em todo o texto do corpo do trabalho, 

deve-se usar exclusivamente a fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento 1,5 entre as linhas, 

inclusive entre os títulos das seções.  

Com relação as seções, o seu uso deverá ser limitado até a seção quinária, conforme o 

estabelecido na norma ABNT NBR 6024 (2012). Para efeito de apresentação, estabelecemos a 

 
1 Informar o nome do curso e da instituição que está vinculado/a. Informar o grupo de pesquisa que participa. E-

mail. 
2 Informar o nome do curso e da instituição que está vinculado. Informar o grupo de pesquisa que participa. E-

mail. 
3 Informar a titulação. Instituição de atuação profissional. Informar o grupo de pesquisa que coordena ou que 

participa. E-mail. 



 

 

seguinte formatação, a saber: seção primária (NEGRITO E MAIÚSCULO), seção secundária 

(CAIXA ALTA, SEM NEGRITO), seção terciária (negrito, em minúsculo), seção quaternária 

(sem negrito, em minúsculo), seção quinária (sem negrito, minúsculo e sublinhado), respeitando 

o uso de nomes próprios de acordo com as normas da língua portuguesa.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO (EM LETRAS MAIÚSCULAS E EM NEGRITO, 

ALINHADO À ESQUERDA, PRECEDIDO PELA INDICAÇÃO NUMÉRICA). 

 

Nesta seção deverá conter uma breve descrição dos fundamentos teóricos que abordam 

a temática do trabalho. O referencial geralmente estabelece a definição do campo, das 

categorias e dos conceitos acerca do objeto de pesquisa por meio de interpretações e pesquisas 

relacionadas, ou especificamente sobre ela já publicadas.  

As citações devem ser apresentadas conforme a norma da ABNT NBR 10520 (2002). 

No que se refere as tabelas, elas devem ser padronizadas conforme a Norma de Apresentação 

Tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As ilustrações devem ser 

apresentadas conforme a norma da ABNT NBR 6029 (2006).  

 

3 METODOLOGIA (EM LETRAS MAIÚSCULAS E EM NEGRITO, ALINHADO À 

ESQUERDA, PRECEDIDO PELA INDICAÇÃO NUMÉRICA) 

 

Nesta seção deverá ser escrito o percurso metodológico a fim de informar como foi 

realizada a pesquisa. Deverá conter as abordagem de pesquisa (tipo de pesquisa), o local de 

realização da pesquisa (breve contextualização da realidade pesquisada, se houver) e o período 

de realização da pesquisa, os participantes da pesquisa e seus respectivos critérios de inclusão 

e exclusão (se houver), o instrumento de produção, análise e apresentação dos dados e se 

necessário for, apresentar os procedimento éticos relacionado a pesquisa com seres humanos.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES (EM LETRAS MAIÚSCULAS E EM NEGRITO, 

ALINHADO À ESQUERDA, PRECEDIDO PELA INDICAÇÃO NUMÉRICA) 

 



 

 

Esta seção deverá apresentar os resultados alcançados e a discussão dos dados da 

pesquisa. A discussão nesse contexto evidenciará questões específicas ou amplas percebidas a 

partir da pesquisa realizada. Nesta seção será realizado debate epistemológico sobre o objeto 

de pesquisa considerando suas variáveis no meio pesquisado e resultados.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS (EM LETRAS MAIÚSCULAS E EM NEGRITO, 

ALINHADO À ESQUERDA, PRECEDIDO PELA INDICAÇÃO NUMÉRICA) 

 

As considerações finais se constituem como dedução lógica do estudo, destacando-se 

os seus resultados, relacionando-os aos objetivos propostos na instrução. Podem ser incluídas 

sugestões ou recomendações para outras pesquisas, porém, de forma breve e sintética.  

 

REFERÊNCIAS (EM LETRAS MAIÚSCULAS E EM NEGRITO, ALINHADO À 

ESQUERDA, SEM INDICATIVO NUMÉRICO) 

 

As referências devem corresponder as fontes utilizadas no corpo do trabalho e constituir 

uma lista fiel e exata das referências mencionadas no trabalho. Devem ser apresentadas em 

ordem alfabética. O espaço entrelinhas das referências será simples, justificada à direita e a 

esquerda. As referências devem possuir todos os dados necessários para a identificação da 

publicação original. Utilizar na construção das referências a ABNT NBR 6023:2018.  

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 

documentação: referências. Rio de Janeiro, 2018.  

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6024: numeração 

progressiva das seções de um documento: procedimento. Rio de Janeiro, 2012.  

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028: informação e 

documentação: resumo: apresentação. Rio de Janeiro, 2003.  

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6029: informação e 

documentação: livros e folhetos: apresentação. Rio de Janeiro, 2006.  

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e 

documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.  

 



 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e 

documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2011 

 

Observação: 

 

O resumo expandido, nas modalidades “pesquisa científica” e “relato de experiência”, 

deverá ser apresentado logo abaixo das palavras-chave e conter uma breve descrição da 

pesquisa realizada com Introdução, Referencial Teórico, Metodologia, Resultados e 

Discussão, Conclusão e Referências.  

 

A modalidade “projetos de pesquisa” deverá conter Introdução, Referencial Teórico, 

Objetivos, Metodologia, Resultados esperados e Referências.   

 


