
Normas e Procedimentos para Submissão de Trabalhos Científicos. 
Data para inscrição de trabalho até 01.07.2021. 
Atenção: Dia 12 de julho, todos estarão publicados nos anais no site do 
evento, com registro do ISBN do CNPQ. 
Normas Gerais: 
Instruções para submissão de Resumos a serem publicados nos Anais do 
Evento 
 

TEMA LIVRE 
 

1. Em detrimento da Pandemia de Coronavírus, os trabalhos científicos serão 
publicados como resumos nos anais do evento, não sendo realizadas 
apresentações orais.  
 

2. Cada autor poderá submeter até 3 (três) trabalhos e o número de co-autores, 
por trabalho, deverá ser, no máximo, de 5 (cinco) componentes, contando com 
o orientador. 
 

3. O Resumo deve conter apenas uma página e o corpo do trabalho deverá 
conter entre 200 e 300 palavras (serão contadas as palavras dos itens (a-e), 
citados abaixo). 
  

 O Resumo deve ser dividido em: 
a) Título; 
b) Objetivos; 
c) Metodologia (materiais, métodos e procedimentos) – TODOS tipos de 
pesquisa serão aceitos, porém os responsáveis pelo envio deverão atentar às 
exigências ético-legais. 
d) Resultados e discussões; 
e) Conclusões (parciais ou finais); 
f) Referências. 

  

1. O Resumo deverá ser redigido em português e conforme o acordo ortográfico e 
as referências deverão ser formatadas de acordo com a ABNT. 

2. Devem ser utilizadas as seguintes configurações no Microsoft Word®, porém o 
Envio/ Recebimento deverá ser em PDF (PortableDocumentFormat). 

 Tamanho A4 (210x297mm); 
 Margem superior de 3,3 cm, inferior de 4,2 cm, esquerda de 2,6 cm, direita de 

2,6 cm (margens espelho); 
 Texto deve estar formatado em um único parágrafo tendo como fonte: Arial 
 O título do trabalho, bem como os demais itens citados acima (a-f) devem 

seguir a formatação: 12pt, sem negrito; 
 Nomes dos autores (completo) indicar o nome do relator sublinhado os autores 

devem estar escritos em ordem alfabética: 12pt, negrito, alinhado à direita; 



 Faculdade, Universidade, Instituição de Saúde, Grupo de pesquisadores 
independentes: 12pt, centralizado; 

 e-mail do relator: 10pt, centralizado; 
 Texto: Justificado, espaçamento simples, 12pt. 
 Logo abaixo das referências, deverá conter, no mínimo, três, e, no máximo, 

cinco palavras-chave (descritores, sugere-se a utilização dos descritores –
DeCS 2017, disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde) 
 
Ao enviar o e-mail com o trabalho escreva no campo assunto: 
 
RESUMO DE TRABALHO III SIMPÓSIO NACIONAL DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA 
 

Resumos fora das normas e/ou fora do prazo 
de submissão não serão avaliados. 

 

 

Quaisquer esclarecimentos podem ser solicitados por e-mail, estes serão 
respondidos em até 72h através do link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYUWMrJtD9Tj6tkW_Qa1H_FnyQ
zVSfXirRGt_A_3-SbIkMuA/viewform?usp=sf_link 
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