
                                                               

 

REGULAMENTO PARA 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

CIENTÍFICOS 

 

 

 
   Apoio       Realização      Organização 

A Comissão Científica e a Comissão de Avaliação 

de Trabalhos estabelecem os critérios para a 

submissão de trabalhos científicos para o VII 

Simpósio Multiprofissional em Saúde – Avanços e 

Desafios na Assistência em Saúde, II Amostra de 

Residentes em Saúde e V Encontro de Residentes 

em Saúde do Mato Grosso do Sul. 

A Comissão Científica e a Comissão de 

Avaliação de Trabalhos estabelecem os critérios 

para a submissão de trabalhos científicos para o 

VII Simpósio Multiprofissional em Saúde – 

Avanços e Desafios na Assistência em Saúde, II 

Mostra de Residentes em Saúde e V Encontro de 

Residentes em Saúde do Mato Grosso do Sul. 
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CAPÍTULO I 

INSTRUÇÕES GERAIS – SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 
Art. 1º O período para submissão de resumos terá início em 01 de julho de 2019 a 16 de 

agosto de 2019, exclusivamente pelo site: www.simultims.com.br. A submissão do trabalho 

deve ser realizada em formato de documento WORD. O nome do arquivo para a submissão 

deve ser da seguinte forma: NOMEDOAUTORPRINCIPAL. 

 
Art. 2º Os resumos deverão ser elaborados em conformidade com as orientações deste 

regulamento. Poderão ser inscritos trabalhos caracterizados nas modalidades abaixo, das 

respectivas áreas de conhecimento: 

 
Modalidades: 

Relatos de Caso (Código: RC); 

Relatos de Experiência (Código: RE); 

Pesquisa em Saúde – Graduação (Código: PSG); 

Pesquisa em Saúde – Pós-Graduação (Código: PSPG); 

 
Áreas de conhecimento: 

1. Atendimento especializado em saúde em adultos e pediatria: 

1.1 Biomedicina; 

1.2 Enfermagem; 

1.3 Farmácia; 

1.4 Fisioterapia; 

1.5 Medicina; 

1.6 Nutrição; 

1.7 Odontologia; 

1.8 Psicologia; 

1.9 Serviço social. 

1.10 Medicina Veterinária  

2. Atendimento multiprofissional em saúde em adultos e pediatria. 

 
CAPÍTULO II 

DOS CRITÉRIOS DE SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

 
 

Art. 3º Entende-se como autor remetente aquele que submete o resumo. 

 
Art. 4º Pelo menos um dos autores do trabalho deverá estar inscrito no Evento. INSCRIÇÃO 

pelo site: www.simultims.com.br. 

 

Art. 5º Serão aceitos até dois trabalhos por inscrição no VII SIMULTI. 

Art. 6º Cada trabalho poderá ter até dez autores. 
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Art. 7º A grafia dos nomes do(s) autor(es) e a revisão ortográfica do texto é de inteira 

responsabilidade dos mesmos. 

 
Art. 8º Não haverá a possibilidade de correção dos trabalhos pelos autores, após avaliação da 

Comissão de Avaliação de Trabalhos.  

 
Art. 9º O resultado final será divulgado no site do evento no dia 18 de setembro de 2019 na 

página eletrônica: www.simultims.com.br. 

 

Art. 10º Os trabalhos deverão ser redigidos na língua portuguesa, na forma de resumo, em 

conformidade com o Capítulo III deste regulamento. 

 
Art. 11º Os trabalhos deverão ser inéditos, sendo a responsabilidade de observação deste 

critério do(s) próprio(s) autor(es). 

 
Art. 12º Serão aceitos: 

 
Pesquisa em Saúde: atendendo aos Aspectos Éticos da Pesquisa envolvendo Seres Humanos, 

descritas na Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Pesquisa (CONEP). O número do 

parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) deverá constar na metodologia do 

resumo. 

 
Relatos de caso: elaborados de acordo com os princípios da Resolução nº 466/2012 do 

CONEP. Ressalta-se a necessidade da aplicação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para manutenção da ética e dignidade humanas. 

 
Relatos de experiência: avaliação de indicadores institucionais e resultados advindos de 

estudos de caso elaborados em disciplinas. 

 
Trabalhos realizados com animais: deverão atender aos Aspectos Éticos da Pesquisa com Uso 

de Animais descritas na Lei nº 11.794/2008 do Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA). O número do parecer de aprovação do Comitê de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) deverá constar na metodologia do resumo. 

 

Art. 13º Todos os trabalhos aprovados serão publicados nos ANAIS da Revista Perspectivas 

Experimentais e Clínicas, Inovações Biomédicas e Educação em Saúde (PECIBES) da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) (http://seer.ufms.br/index.php/pecibes). 

Razão pela qual este Evento não contará com a exposição de pôsteres. 

http://seer.ufms.br/index.php/pecibes
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Art. 14º Serão selecionados para a apresentação na modalidade Oral os trabalhos que 

obtiverem as melhores pontuações, sendo: um trabalho com maior pontuação dos Relatos (de 

Caso e de Experiência), um de Pesquisa em Saúde (Graduação) e outro de Pesquisa em Saúde 

(Pós-graduação). 

 
Art. 15º Os três trabalhos citados no Artigo 14º receberão certificados de menção honrosa. As 

instruções para composição da apresentação Oral serão apresentadas no Capítulo VII. 

 
Art. 16º Para garantir avaliação às cegas, os trabalhos NÃO DEVEM CONTER no título ou 

no corpo do trabalho, os nomes de instituições, organizações, entidades, ou menções que 

permitam sua identificação. 

 
Art. 17º Os resumos deverão ser redigidos com clareza, sem erros ortográficos e gramaticais, 

e dentro da formatação descrita nas normas (Capítulo III). 

 
Art. 18º Não serão aceitos resumos que contiverem apenas propostas de trabalho ou que forem 

enviados fora das especificações descritas. 

 
Art. 19º Em caso de apresentação de vários trabalhos que informem reiteradamente sobre 

diferentes aspectos da mesma população de estudo, a Comissão de Avaliação de Trabalhos 

Científicos se reserva o direito de solicitar aos autores a realização da fusão das mesmas. 

 
Art. 20º Todos os trabalhos submetidos deverão ter a participação de um professor, tutor ou 

preceptor orientador, sendo este o último autor. 

 
Art. 21º Será fornecido um único certificado por trabalho submetido, com os nomes de todos 

os autores envolvidos. Irá ser entregue no último dia do evento, exclusivamente ao autor que 

submeteu o trabalho. 

 
Art. 22º Membros da Comissão Científica e da Comissão de Avaliação de Trabalhos 

Científicos poderão ser autores ou coautores de trabalhos apresentados. 

 
Art. 23º Os trabalhos que não preencherem os requisitos especificados neste regulamento não 

serão aceitos sob qualquer hipótese. 
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CAPÍTULO III 

DOS CRITÉRIOS PARA REDAÇÃO DOS RESUMOS 

 

Art. 24º A inscrição dos trabalhos deverá ser realizada na área temática de escolha do(s) 

autor(es), conforme as normas da PECIBES (template em ANEXO no site), estando de 

acordo com as instruções dispostas no Quadro 1. 

Os trabalhos deverão ser obrigatoriamente formatados no template da Revista 

disponibilizado em anexo e submetidos na plataforma digital do evento 

www.simultims.com.br. 

 

Quadro 1 – Normas para elaboração de Trabalhos 

 
Arquivos e 

informações 

a serem 

submetidos 

 

Resumo em formato WORD; 
Identificação no corpo da submissão: nome completo do autor remetente e o título 

do trabalho; 
Conter o código que condiz com a temática do trabalho (Art. 2º). Exemplo: 
Pesquisa em Saúde na área farmacêutica = PSPG - 1.4 

Formatação 

geral do 

resumo 

Utilizar template disponibilizado na plataforma digital: www.simultims.com.br. 
Papel tamanho A4; 
Título: fonte Times New Roman, tamanho 14, negrito e alinhamento justificado; 
Corpo do texto: fonte Times New Roman, tamanho 10 e alinhamento justificado; 
Espaçamento entre linhas simples. 
Autores: fonte Times New Roman, tamanho 12, o autor principal deve ser 
destacado (sublinhado); 
Filiações: fonte Times New Roman, tamanho 11 e alinhamento justificado. 

Formatação 

do texto 

Título: não conter abreviaturas e ponto final, limitado a 100 caracteres, incluindo 

os espaços; 

Contato científico: o e-mail do autor principal deverá ser mencionado no campo 

indicado previamente no template. 

A Comissão Científica se reserva ao direito de retirar os nomes dos autores do 

arquivo destinado à avaliação da Comissão de Avaliação de trabalhos, como 

forma de garantir a avaliação às cegas. 
Elementos textuais: Introdução, Objetivo, Método **, Resultados e Conclusões. 
 
** Pesquisa em saúde e trabalhos com animais devem conter o número do parecer 
do CEP e/ou CEUA descrito no método. 

Elementos 

pós- 
textuais 

Palavras-chave em português: mínimo 3 (três) e máximo 5 (cinco), com 

iniciais e maiúsculas e separadas por ponto, fonte Times New Roman 

tamanho 10.  

Tamanho 
do texto 

Corpo do texto: MÍNIMO de 150 e MÁXIMO de 500 palavras. 
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CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO DO RESUMO 

 
Art. 25º Os trabalhos serão avaliados por profissionais (docentes, tutores, preceptores e 

especialistas) das respectivas áreas do conhecimento, membros da Comissão de Avaliação de 

Trabalhos do VII SIMULTI, sem as informações sobre a autoria e a Instituição de realização 

do trabalho, por questões éticas. 

 
Os trabalhos submetidos na subárea Atendimento Multiprofissional em Saúde serão 

avaliados por profissionais com formação complementar em programas de residência 

multiprofissional. 

Art. 26º A avaliação da Comissão de Avaliação de Trabalhos classificará o resumo em: 

aprovado ou não aprovado (Prazos descritos no Capítulo II). Os critérios para avaliação 

estão descritos nos Quadros 3 e 4. 

 
Quadro 3 – Critérios para avaliação dos resumos submetidos ao VII SIMULTI nas 

modalidades Pesquisa em saúde Graduação e Pós-graduação 
 

Critérios Pontuação 

1. Adequação do título (1,0)  

2. Contextualização adequada da Introdução (1,0)  

3. Clareza do(s) Objetivo(s) (1,0)  

4. Adequação metodológica para o alcance do(s) objetivo(s) (1,0)  

5. Abordagem dos resultados (1,0)  

6. Conclusão (adequada aos Objetivos) (1,0)  

7. Características do resumo no que se refere à organização, capacidade de 
síntese e clareza da redação (1,0) 

 

8. Originalidade e relevância do trabalho (3,0)  

TOTAL  

 

 
Quadro 4 – Critérios para avaliação dos resumos submetidos ao VII SIMULTI nas 

modalidades de Relatos de Casos ou de Experiência 
 

Critérios Pontuação 

1. Adequação do título (1,0)  

2. Contextualização adequada da Introdução (1,0)  

3. Clareza na Descrição do caso ou experiência (1,0)  

4. Discussão (2,0)  

5. Características do resumo no que se refere à organização, capacidade de 
síntese e clareza da redação (2,0) 

 

6. Originalidade e relevância do trabalho (3,0)  

TOTAL  

 
Art. 27º A decisão final da Comissão de Avaliação de Trabalhos será irrevogável, não cabendo 

recurso de qualquer natureza. 
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Art. 28º Os certificados dos trabalhos aprovados serão entregues ao autor que submeteu o trabalho.  

 

CAPÍTULO V 

ORIENTAÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO ORAL DOS TRABALHOS 

 
Art. 29º A critério da Comissão de Avaliação de Trabalhos Científicos, três trabalhos (Art. 14º) 

serão apresentados oralmente, como forma de reconhecimento do mérito de receberem as 

melhores notas dentre os trabalhos submetidos. 

 
Art. 30º Os autores dos três trabalhos citados anteriormente receberão ainda certificado do VII 

SIMULTI com descrição da menção honrosa. 

 
Art. 31º Os trabalhos selecionados para apresentação na modalidade “Apresentação Oral” 

deverão observar as seguintes orientações: 

• As sessões de apresentação dos Trabalhos Orais ocorrerão em dia e horário a ser 

divulgado via endereço eletrônico www.simultims.com.br e e-mail do autor que 

submeteu o trabalho; 

• Os trabalhos deverão ser apresentados pelo autor que submeteu o trabalho; 

• Os trabalhos deverão ser apresentados RIGOROSAMENTE no tempo máximo de dez 

minutos, utilizando-se de elementos audiovisuais; 

• A apresentação deve conter os elementos textuais descritos no trabalho submetido, de 

forma resumida. 

• Os trabalhos de apresentação oral devem ser elaborados de acordo com o layout 

disponibilizado na plataforma digital www.simultims.com.br. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Art. 32º Questionamentos não descritos neste Regulamento podem ser sanados pela Comissão 

Científica, via e-mail: resumosimposio@gmail.com. 

http://www.simultims.com.br/
mailto:resumosimposio@gmail.com

