EDITAL VRPG Nº 09/2019

ENCONTRO CIENTÍFICO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade de Fortaleza, torna
público a abertura das inscrições e estabelece normas relativas à participação no ENCONTRO
CIENTÍFICO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE, que será realizado no dia 14 de maio de 2019, no
Campus da Universidade de Fortaleza.
1. OBJETIVOS
1.1 O evento tem por escopo principal divulgar os resultados de pesquisa relacionadas a
tecnologias em saúde por professores e alunos de graduação e pós-graduação da UNIFOR e de
outras instituições de ensino superior do país.
1.2 Os objetivos específicos do Encontro são avaliar os trabalhos desenvolvidos por alunos e
promover a integração ensino pesquisa.
2. PÚBLICO ALVO
O evento tem por público alvo alunos regularmente matriculados em curso superior de saúde
reconhecido pelo Ministério da Educação do Brasil, residentes, médicos ou de profissionais de
saúde ou áreas afins.
3. ÁREAS DE CONHECIMENTO
- Ciências da Vida
- Tecnologia e Inovação em Saúde
4. COORDENAÇÃO GERAL
Profa. Dra. Raimunda Magalhães da Silva
5. COORDENAÇÃO CIENTÍFICA
Profa. Dra. Christina César Praça Brasil
Profa. Dra. Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro
Profa. Dra. Luiza Jane Eyre de Souza Vieira
Profa. Dra. Maria Alix Leite Araújo

6. SUBMISSÃO E REQUISITOS DO TRABALHO
6.1 As submissões dos trabalhos serão realizadas no período de 26/04/2019 a 05/05/2019, através
do seguinte email: seminariopronex@gmail.com ,endereço eletrônico do ENCONTRO CIENTÍFICO
DE TECNOLOGIA EM SAÚDE.
6.2 As inscrições estão sujeitas a confirmação e a Universidade de Fortaleza não se
responsabilizará por inscrições não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos
e/ou de congestionamentos de rede.
6.3 Poderão ser inscritos trabalhos inéditos de autoria de acadêmicos, regularmente
matriculados em curso superior de saúde reconhecido pelo Ministério da Educação do Brasil, ou
de profissionais de saúde ou áreas afins.
6.4 Cada autor pode submeter 1 (um) trabalho, não tendo limites para participar como coautor.
6.5 Cada trabalho poderá ter, no máximo, 6 (seis) autores, e deverá ser anexado no formato
PDF. O trabalho será no formato de resumo constando de introdução, objetivo, metodologia,
resultados e conclusão.
6.6 Os autores cederão os direitos autorais dos trabalhos submetidos, a título gratuito,
funcionando a inscrição no evento como a prévia e expressa autorização exigida pela Lei nº
9.610/1998.
6.7 No mínimo, 01 (um) autor deverá estar devidamente inscrito no presente Encontro, o qual
será realizado dia 14 de maio de 2019, no horário de 08h00min as 17h00min horas, no auditório
A3 na UNIFOR. No período da manhã serão realizadas conferências e à tarde será o momento das
apresentações dos trabalhos inscritos e aprovados.
Observação- link para inscrição no evento:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsRpqUPdZi4ReBVC3sJ3GCkMgzdY9mtaIOwF8OGnei
yh0E2A/viewform?vc=0&c=0&w=1.
7. ELABORAÇÃO DO RESUMO SIMPLES
7.1 O resumo deverá ser redigido em português, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5cm.
7.2 O resumo deverá constar de Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados e Conclusão.
7.3 Deve possuir no máximo 2.500 (dois mil e quinhentos) caracteres, contabilizando-se espaços
e demais sinais gráficos.
7.4 Deverá ser enviado, através do sítio eletrônico do evento até o final do período de inscrição,
ou seja, o dia 05/05/19.

7.5 Não será permitida a utilização de ilustrações (gráfico, tabela, quadro, etc.) no resumo.
7.6 Para a análise e seleção dos trabalhos, somente será considerada a parte textual do resumo.
7.7 As bibliografias consultadas NÃO deverão ser enviadas através do resumo, mas deverão
constar obrigatoriamente durante a apresentação dos trabalhos, no formato ABNT.
8. DO JULGAMENTO DO TRABALHO ESCRITO
8.1 Os trabalhos submetidos serão avaliados de acordo com a formatação, mérito quanto aos
aspectos científicos, tecnológicos e de inovação e de resultados esperados quanto ao estado da
arte e da efetividade da metodologia proposta.
9. MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO
9.1 Caso o trabalho tenha sido aprovado pela Comissão Avaliadora, o participante deve
providenciar a apresentação em banner.
9.2 O banner deverá ser afixado em local próprio 1 (uma) hora antes da previsão de início da
apresentação do trabalho.
9.3 O apresentador do banner deverá comparecer com, pelo menos, 10 (dez) minutos de
antecedência ao horário previsto para sua apresentação e assinar a lista de frequência.
9.4 A ausência do apresentador no horário do julgamento acarretará desclassificação
automática do trabalho.
9.5 As apresentações ocorrerão exclusivamente em forma de impresso no tamanho de 1,29x90.
9.6 O banner deverá conter: título (em destaque), nome completo dos autores, instituições
envolvidas, instituições financiadoras, caso existam, cidade e estado.
9.7 O corpo do trabalho deve conter Introdução, Objetivos, Métodos, Resultado, Conclusão e
Referências.
9.8 A Comissão Organizadora observará o limite de tempo de 5 (cinco) minutos para
apresentação e 5 (cinco) minutos para discussão junto aos avaliadores.
10.CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ORAL

10.1 A apresentação oral receberá uma nota que será atribuída de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), pela
Comissão Avaliadora, considerando-se a contribuição e relevância do tema para a sociedade;
formato científico; e, conteúdo do trabalho.

10.2 Os trabalhos classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar pela comissão avaliadora
receberão certificados de menção honrosa.
11. CALENDÁRIO
Inscrições dos Trabalhos
Divulgação dos trabalhos deferidos

25/04/2019 a 05/05/2019
a partir do dia 10/05/2019

Realização do Encontro Científico de Tecnologia
Em Saúde – Apresentações dos Trabalhos

14/05/2019

Divulgação e entrega da menção honrosa
Até dia 20/05/2019
Os locais para fixação dos banners serão divulgados na homepage do Evento
12. CERTIFICADOS
O certificado de apresentação dos trabalhos deferidos será entregue ao final do evento.
13. INFORMAÇÕES
13.1 Maiores informações podem ser obtidas na Secretaria da Pós-Graduação em Saúde Coletiva,
ou no telefone (85) 3477-3385.
13.2 Casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do evento.

Fortaleza, 24 de abril de 2019.

Prof.ª Dra. Lilia Maia de Morais Sales
Vice-Reitora de Pós-Graduação da Universidade de Fortaleza

