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NORMAS PARA SUBMISSÃO
1. REGRAS
O IV Congresso Internacional Multiprofissional em Saúde (IV CIMS) teve a data para
submissão de trabalhos científicos prorrogada para o dia 30/09/2017 às 00h. O envio
dos mesmos será pela internet, através do Site do Congresso.
1.1 Categorias
As categorias serão divididas de acordo com as áreas da saúde envolvidas no Evento
e a modalidade de apresentação será definida pela Coordenação Científica. As áreas são:
a) Biomedicina
b) Ciências Biológicas
c) Educação Física
d) Enfermagem
e) Farmácia
f) Fisioterapia
g) Fonoaudiologia
h) Medicina Humana
i) Medicina Veterinária
j) Nutrição
k) Odontologia
l) Terapia Ocupacional
m) Psicologia
1.2 Modalidades
Haverá duas modalidades:
a) Apresentação Oral, para trabalhos selecionados:
 Os trabalhos dessa modalidade são apresentados em sessões temáticas de
Comunicação Coordenada;
 Cada trabalho terá dez minutos para apresentação e cinco minutos para
ARGUIÇÃO DA BANCA;
 A apresentação deverá ser preparada em Power Point compatível com a versão
2007, contento a logo do Congresso (pode ser baixada diretamente no site);
 O apresentador será responsável por levar sua apresentação em pen drive, bem
como por passadores e/ou apontadores de slides.
b) Exposição de Banner/Pôster:
 O banner deverá conter a logo do Congresso (pode ser baixada diretamente no
site);
 Será de inteira responsabilidade dos autores a impressão do banner, que deverá
em lona ou papel.
Para participação na apresentação dos trabalhos serão aceitos apenas estudantes de
graduação, pós-graduação ou profissional com devido comprovante de pagamento
referente a inscrição no Evento.
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1.3 Limite de trabalhos por congressistas e pagamento da inscrição
Cada Congressista poderá submeter no máximo Dois (02) trabalhos por inscrição,
sendo o número máximo de escritores por trabalho Seis (06).
O trabalho será apresentado pelo Congressista que está com inscrição regularizada no
Evento, sendo ele o primeiro autor. Para o trabalho ser avaliado o autor deverá está
adimplente com o Congresso, caso não esteja com a inscrição efetivada o trabalho não
passará por avaliação até a comprovação da mesma.
Obs. Em caso de desistência por parte do primeiro Autor, este deverá enviar um email previamente para cims_pe@outlook.com justificando a causa da desistência e
indicando quem será o coautor substituto, que em caso de não realização da inscrição no
Evento será aceito apenas para a apresentação do trabalho, não participando das demais
atividades do Congresso.
2. CATEGORIAS
2.1 Resumo Simples
 Os resumos devem ser enviados em Língua Portuguesa e Língua Inglesa.
 Deverão ser enviados em formado “doc” (Microsoft Word) exclusivamente, não
serão aceitos arquivos em PDF.
 Os resumos enviados devem conter de 250 a 300 palavras (não incluindo o título,
nomes dos autores, afiliações e nem as palavras chaves, apenas o corpo do texto).
 Os resumos deverão ser editados em fonte “Times New Roman 12”, espaçamento
simples (1,0), com margens justificadas em 2,5cm e página configurada em
formato A4.
 O Título deverá ser centralizado, em negrito e em letras maiúsculas (exceto nomes
científicos), com no máximo 15 palavras.
 Autores: deixe um espaço entre o título e os nomes dos autores. Devem ser escritos
por extenso, sem abreviações, em negrito, com fonte “Times New Roman 12”.
Deverão ter a numeração sobrescrito e logo abaixo as instituições as quais os
autores pertencem em fonte “Times New Roman 10), em negrito. O nome do
primeiro autor/apresentação deverá esta grifado/sublinhado.
 Os resumos devem apresentar somente um parágrafo com conteúdo claro e
sucinto, devendo informar introdução, objetivo, metodologia, resultado principais,
discussão e conclusão.
 Não devem ser incluídos subtítulos, figuras, gráficos, tabelas ou citações
bibliográficas.
 Deverão ser colocadas palavras chaves após o resumo (máximo 05 e mínimo 03).
Serão consideradas apenas palavras chaves indexadas.
2.2 Trabalho Completo
 Deverão ser enviados em formado “doc” (Microsoft Word) exclusivamente, não
serão aceitos arquivos em PDF.
 Os trabalhos enviados devem conter de 5 a 6 páginas (não incluindo o título, nomes
dos autores, afiliações e nem as palavras chaves, apenas o corpo do texto).
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 O Título deverá ser centralizado, em negrito e em letras maiúsculas (exceto nomes
científicos), com no máximo 15 palavras.
 Autores: deixe um espaço entre o título e os nomes dos autores. Devem ser escritos
por extenso, sem abreviações, em negrito, com fonte “Times New Roman 12”.
Deverão ter a numeração sobrescrito e logo abaixo as instituições as quais os
autores pertencem em fonte “Times New Roman 10), em negrito. O nome do
primeiro autor/apresentação deverá esta grifado/sublinhado.
 Os trabalhos deverão conter resumo em Língua Portuguesa e Língua Inglesa com
150 a 200 palavras, contendo as nomenclaturas: introdução, objetivos,
metodologia, resultados e discussão e conclusão.
 O corpo do trabalho deverá conter introdução, objetivos, metodologia, resultados
e discussão conclusão e referências bibliográficas (Normas Vancouver).
 Em caso de haver figuras, gráficos, tabelas, estas deverão está no corpo do texto.
 Deverão ser colocadas palavras chaves após o resumo (máximo 05 e mínimo 03).
Serão consideradas apenas palavras chaves indexadas.
Obs. Os modelos de cada categoria estão no anexo deste documento.
3. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
Além do cumprimento de todas as normas acima citadas, no item 2, serão
considerados os seguintes critérios:







Adequação a temática do Evento;
Relevância, atualidade, inovação;
Adequação metodológica para atingir os objetivos e os resultados;
Capacidade de síntese, clareza e organização do trabalho;
Adequação do título;
Contribuição do trabalho à comunidade científica de Saúde.

Os trabalhos que não cumprirem com as exigências descritas não serão aceitos.
Resultados com descrições: “resultados não apresentados” ou “dados serão analisados”
não serão aceitos.
A modalidade de apresentação será por decisão da Coordenação Científica, conforme item
1.2, de acordo com os critérios analisados.
Será exposto no site a listagem com relação dos trabalhos aprovados
Os trabalhos aprovados e apresentados/expostos serão publicados nos Anais do
Congresso. Com isso, é de responsabilidade dos autores a revisão ortográfica e gramatical
dos mesmos.
As decisões da Coordenação Científica serão unânimes e sem direito a contestação e/ou
pedidos de revisão.
4. DATAS E PRAZOS
Data limite para submissão dos trabalhos foi prorrogado para: 30/09/2017
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Divulgação dos resultados da avaliação no site do Evento prorrogado para: a partir de
30/10/2017
Prazo limite para adimplência dos autores/apresentadores responsáveis: 01/10/2017
5. CERTIFICAÇÃO
Os certificados serão disponibilizados no site após o Evento com prazo máximo de 60
dias. Os certificados terão os nomes de todos os autores, bem como a forma de
apresentação/exposição, com destaque para o autor apresentador.
Os nomes dos autores serão inclusos nos certificados exatamente conforme o arquivo
enviado pelo Congressista durante o processo de submissão dos trabalhos, sendo de
exclusiva responsabilidade dos autores a revisão ortográfica e/ou abreviações, antes da
submissão dos mesmos, não podendo após emissão do certificado haver retificação.
6. INSTRUÇÕES GERAIS
É necessária uma revisão detalhada antes do envio do arquivo. Caso o congressista
perceba algum erro após o envio, deve ser enviada uma errata para o e-mail:
trabalhos_cims@outlook.com até o prazo máximo de 10/10/2017.
Após esse prazo para envio e retificações não serão permitidas quaisquer mudanças
no conteúdo do arquivo. É vedada a submissão de trabalhos para àqueles que não estão
inscritos no Evento.
7. FORMATAÇÃO DOS PÔSTERES
O painel deverá ter, no máximo, 0,80m de largura por 1,20m de altura.
O texto deverá ser legível a uma distância de dois metros. Para tanto, sugere-se utilizar o
tamanho de fonte 70 a 80 para títulos e subtítulos; e de 30 a 40 para texto.
O trabalho deverá ter o mesmo título que aquele submetido e aprovado, tanto para o
painel quando na sessão de comunicação oral; bem como o nome e ordem dos autores.
Caso haja figuras, tabelas e fotos, estas devem ser apresentadas em tamanho suficiente
para uma boa visualização.
Os órgãos de fomento (caso existam) devem ser exibidos nos cantos superiores ou
inferiores, direito ou esquerdo.
Deve conter as referências significativas.
O trabalho deve ter conteúdo autoexplicativo, já que a categoria “Pôster” será expositiva
e não apresentada.
A confecção e impressão dos pôsteres é de responsabilidade do(s) autor(es), bem como o
transporte do mesmo.
Coordenação Científica
IV Congresso Internacional Multiprofissional em Saúde
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ANEXO I
MODELO DE RESUMO SIMPLES
TÍTULO DO RESUMO SIMPLES
(Título deve ser centralizado, letras maiúsculas, fonte Times New Roman, tamanho 12,
negrito, composto no máximo por 15 palavras)
Após o título deixar um espaçamento simples
Nome completo do 1º autor1; Nome Completo do 2º autor2; Nome Completo do 3º
autor3; Nome Completo do 4º autor4; Nome Completo do 5º autor5; Nome completo do
Orientador6
(máximo de seis autores incluindo o orientador, de forma centralizada, fonte Times New
Roman, tamanho 12, negrito, apenas iniciais maiúsculas e sequência de números sobrescritos
no último sobrenome)
Estudante do Curso de ........ – sigla da Universidade; E-mail: estudante@universidade, 2Estudante do
Curso de....6Docente/pesquisador do Depto de ..... sigla da Universidade.

1

(Origem dos autores: centralizados, fonte Times New Roman, tamanho 10)
Após os autores e Instituições deixar um espaçamento simples
OBS: Caso os autores sejam de uma mesma afiliação, separe os números sobrescritos por
vírgula: Ex. 1,2,3 Universidade......; O e-mail citado deve ser apenas o do 1º autor)
Deve ser escrito em um único parágrafo (na forma de “texto corrido”) e sem dar espaço
no início do texto, em Português e Inglês. Fonte Times New Roman, Tamanho 12,
Justificado, com Espaçamento de 1,0 entre linhas, com o mínimo de 250 palavras e
máximo de 300 palavras, especificando no texto os tópicos: Introdução, Objetivos,
Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusão. Os tópicos devem ser escritos em negrito
e com iniciais maiúsculas. Não colocar referências nem no corpo e nem no final do texto.
Evitar siglas, no entanto, se for necessário inseri-las, você deve especificar o significado das
mesmas antes de citá-las. Não inserir figuras, gráficos, anexos e/ou apêndices.
Após o texto deixar um espaçamento simples
Palavras–chave/keywords: escrever de três a cinco, com iniciais maiúsculas, separadas por
ponto e vírgula, na ordem alfabética, com alinhamento justificado e não colocar ponto final
(realizar busca dos descritores em: http://decs.bvs.br/)
.
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ANEXO II
MODELO DE TRABALHO COMPLETO
TÍTULO TRABALHO COMPLETO
(Título deve ser centralizado, letras maiúsculas, fonte Times New Roman, tamanho 12,
negrito, composto no máximo por 15 palavras)
Após o título deixar um espaçamento simples
Nome completo do 1º autor1; Nome Completo do 2º autor2; Nome Completo do 3º
autor3; Nome Completo do 4º autor4; Nome Completo do 5º autor5; Nome completo do
Orientador6
(máximo de seis autores incluindo o orientador, de forma centralizada, fonte Times New
Roman, tamanho 12, negrito, apenas iniciais maiúsculas e sequência de números sobrescritos
no último sobrenome)
Estudante do Curso de ........ – sigla da Universidade; E-mail: estudante@universidade, 2Estudante do
Curso de....6Docente/pesquisador do Depto de ..... sigla da Universidade.

1

(Origem dos autores: centralizados, fonte Times New Roman, tamanho 10)
Após os autores e Instituições deixar um espaçamento simples
OBS: Caso os autores sejam de uma mesma afiliação, separe os números sobrescritos por
vírgula: Ex. 1,2,3 Universidade......; O e-mail citado deve ser apenas o do 1º autor)
O trabalho deverá ser escrito com no mínimo cinco páginas e no máximo seis páginas (formato
A4), margens com 2,5cm em todos os lados, sem numeração, sem tabulação nas páginas e corpo
de texto justificado. Contento os seguintes tópicos:
RESUMO/ABSTRACT: deve ser escrito com 150 a 200 palavras em texto corrido,
especificando as nomenclaturas em negrito: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados
e Conclusão, em fonte Times New Roman 12, espaçamento simples, justificado.
Após o resumo deixar um espaçamento simples
Palavras–chave/keywords: escrever de três a cinco, com iniciais maiúsculas, separadas por
ponto e vírgula, na ordem alfabética, com alinhamento justificado e não colocar ponto final
(realizar busca dos descritores em: http://decs.bvs.br/)
Após as palavras-chave deixar um espaçamento simples
O trabalho deverá ser escrito com os seguintes tópicos iniciais: INTRODUÇÃO;
METODOLOGIA; RESULTADOS E DISCUSSÃO, CONCLUSÃO e REFERÊNCIAS.
Os referidos tópicos devem ser escritos em MAIÚSCULO, negrito, no canto esquerdo,
com numeração antes de cada tópico em números algébricos. O texto seguirá, justificado e
com parágrafos, após cada tópico na linha subsequente, sem deixar linhas em branco.
Nomes científicos devem ser escritos em itálico, evitar uso de siglas no resumo inicial (abstract)
e siglas não universais no corpo do texto. Se citar siglas (no corpo do texto) especifique o
significado das mesmas antes.
Imagens, figuras e gráficos devem ser inseridos no corpo do texto e a legenda colocada na
parte inferior com fonte Times New Roman 10. As tabelas devem ser feitas no próprio Word
com seus títulos numerados e na parte superior da tabela com fonte Times New Roman 10.
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REFERÊNCIAS
As referências citadas NO TEXTO devem ser indicadas por números SOBRESCRITOS.
As referências discriminadas no tópico REFERÊNCIAS devem ser organizadas na
ORDEM DE CITAÇÃO DO TEXTO com a respectiva numeração NÃO sobrescrita. O
ponto final deve ser colocado após numeração.
Exemplos de como citá-las NO TEXTO
Quando o autor é citado no final da afirmação:
Ex: A maior causa de óbitos no mundo são as doenças cardiovasculares1.
Quando o autor é citado no início ou decorrer do texto:
Ex: Segundo Maria et al (2010)1, as doenças cardiovasculares são a causa dos óbitos mundiais.
Exemplos de como citá-las no tópico REFERÊNCIAS:
1. MARIA et al. As doenças cardiovasculares no mundo. Revista de Cardiologia, v.13,
n.2, p.103-107, 2010.
Obs. Referências com mais de três autores, deve-se inserir apenas o primeiro nome seguido por
et al. Ver exemplo acima.

