
 
 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO 

 

 Os trabalhos deverão ser submetidos em formato de Resumo simples, conforme 

modelo em anexo. 

 Exclusivamente serão aprovados trabalhos que obedeçam às normas de 

formatação estipuladas pelo evento; 

 O resumo deverá ser enviado até o dia 30 de abril de 2017 para o e-mail 

simposioc@gmail.com. 

 Cada participante poderá submeter até 02 (dois) trabalhos como relator, não 

havendo limites para participar como coautor. É necessário que pelo menos dois 

autores do trabalho estejam inscritos no evento (o relator e outro coautor); 

 O trabalho poderá ter no máximo 05 (cinco) autores, incluindo o orientador; 

 As temáticas dos trabalhos deverão estar descritas no resumo simples: 

1 – Temas Livres; 

2 – Lesões crônicas; 

3 - Assistência multiprofissional no cuidado de lesões; 

4 – Enfermagem dermatológica. 

 A relação dos trabalhos aceitos, bem como, local, data e horário de apresentação 

serão definidos pela Comissão Organizadora do I Simpósio em Dermatologia, 

sendo disponíveis para consulta no site da instituição, como também nas 

dependências internas da Faculdade Vale do Salgado. 

 

 

ESTRUTURA DO RESUMO SIMPLES 

 

O texto dos resumos deverá ser digitado sem parágrafos, na fonte Times ou 

Arial, tamanho 12, espaçamento simples e de acordo com a norma culta, seguindo a 

nova ortografia da língua portuguesa, contendo de forma clara Introdução: 

Apresentação da problemática, justificativa, e a relevância da temática da pesquisa; 

Objetivos: Definição dos objetivos do trabalho; Metodologia: Tipo de estudo, sujeitos 

e/ou participantes, local do estudo, instrumento e coleta de dados, interpretação e 
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análise dos dados, procedimentos éticos e legais; Resultados/Discussões: Os resultados 

obtidos; Considerações finais: principais considerações da pesquisa.  

O resumo deve ter o número de 250 a 400 palavras, escrito em um único 

parágrafo, espaçamento simples, margens: superior: 3cm, esquerda: 3cm, inferior: 2cm 

e direita: 2cm. 

O documento final deverá ser enviado para e-mail de submissão dos trabalhos - 

simposioc@gmail.com no formato PDF, juntamente com os comprovantes de inscrição 

do relator e de um dos coautores. 

 

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos serão agrupados de acordo com as áreas temáticas escolhidas no ato 

da inscrição e poderão ser apresentados nas seguintes modalidades: 

 Comunicação Oral – O relator disponibilizará de 10 minutos para expor o 

trabalho submetido, perante a comissão avaliadora. 

 Pôster impresso - O relator disponibilizará de 10 minutos para expor o trabalho 

submetido, perante a comissão avaliadora. 

 

ESTRUTURA DO PÔSTER IMPRESSO 

 

O Pôster deverá ser modelo padrão, estando disponível no site 

http://www.fvs.edu.br  para download. Devendo conter em sua estrutura: Introdução: 

Apresentação da problemática, justificativa, e a relevância da temática da pesquisa; 

Objetivos: Definição dos objetivos do trabalho; Metodologia: Tipo de estudo,  sujeitos 

e/ou participantes, local do estudo, instrumento e coleta de dados, interpretação e 

análise dos dados, procedimentos éticos e legais; Resultados/Discussões: Os resultados 

obtidos; Considerações finais: principais considerações da pesquisa; Referências: Expor 

pelo menos 02 (duas) referências utilizadas no trabalho. 

 

 

 

ESTRUTURA DOS SLIDES 
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Os slides deverão ser em modelo padrão do Power point, estando o modelo 

disponível no site do evento para download, devendo conter no máximo 10 slides. 

 

 

PREMIAÇÃO E PUBLICAÇÃO 

Serão fornecidos Certificados de Menção Honrosa para os trabalhos que 

estiverem na temática do evento. Premiados em primeiro, segundo e terceiro lugar, 

como também uma premiação. 

Os trabalhos aceitos e apresentados no evento, serão publicados nos anais do I 

Simpósio em Dermatologia da Faculdade Vale do Salgado – FVS. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A inscrição implicará o reconhecimento e aceitação, pelo proponente, das 

condições totais previstas neste edital. 

Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais 

complementares ou avisos oficiais que vierem a ser publicada pela Comissão 

Organizadora do evento. 

Os casos omissos neste edital serão analisados pela Comissão Organizadora do 

evento. 

 

 

Josué Barros Júnior 

Coordenador Científico do I Simpósio em Dermatologia 

Faculdade Vale do Salgado  



 
 

ANEXO A - MODELO RESUMO SIMPLES 

ÁREA TEMÁTICA ESCOLHIDA 

TÍTULO DO RESUMO SIMPLES COM, NO MÁXIMO, 12 (DOZE) PALAVRAS 

(Centralizado com todas as letras maiúsculas, negrito, tamanho 12) 

Nome Completo do Estudante¹;  

Nome Completo do Estudante²;  

Nome Completo do Estudante³;  

Nome Completo do Estudante
4
;  

Nome Completo do Professor Orientador
5 

¹Estudante do Curso de ...... do/a Instituição; E-mail:....................... 

²Estudante do Curso de ...... do/a Instituição; E-mail:....................... 

³Estudante do Curso de ...... do/a Instituição; E-mail:....................... 

4
Estudante do Curso de ...... do/a Instituição; E-mail:....................... 

5
Professor do Curso de ...... do/a Instituição; E-mail:...................... 

RESUMO 

O texto dos resumos deverá ser digitado sem parágrafos, espaçamento simples e 

de acordo com a norma culta, seguindo a nova ortografia da língua portuguesa, 

contendo de forma clara Introdução: Apresentação da problemática, justificativa, e a 

relevância da temática da pesquisa. Objetivos: Definição dos objetivos do trabalho. 

Metodologia: Tipo de estudo, sujeitos e/ou participantes, local do estudo, instrumento e 

coleta de dados, interpretação e análise dos dados, procedimentos éticos e legais. 

Resultados/Discussões: Os resultados obtidos. Considerações finais: principais 

considerações da pesquisa.  

Palavras-chave: no mínimo, três e, no máximo, cinco, em ordem alfabética (Separadas 

por ponto). 

 

OBS: O resumo deve ter o número de 250 a 400 palavras, escrito em um único 

parágrafo, espaçamento simples, margens: superior: 3cm, esquerda: 3cm, inferior: 2cm 

e direita: 2cm. 

 


