I CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
"Em defesa do sistema universal de saúde”

CRONOGRAMA
Prazo para submissão de resumos: entre 25/09/2017 e 25/10/2017
Divulgação dos resultados: a partir de 15/11/2017
Prazo para inscrição no evento: 26/11/2017 – Após esta data, inscrições somente no
local do evento mediante disponibilidade de vagas.

NORMAS GERAIS DO EVENTO
•

Serão aceitos somente trabalhos inéditos, que não tenham sido apresentados em
eventos nacionais ou internacionais ou submetidos à publicação e que guardem
relação com as áreas temáticas do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE: Em defesa do sistema universal de
saúde.

•

Autoria e Coautoria: Cada participante poderá inscrever somente um trabalho
como autor principal, devendo estar devidamente inscrito no evento. Na
condição de coautor, não há limite para o envio de trabalhos. Não serão aceitos
trabalhos com mais de seis (06) autores, incluído o primeiro autor, que deverá
ser, preferencialmente, o apresentador do trabalho.

•

No evento, o trabalho poderá ser apresentado pelo autor ou por algum dos
coautores, desde que estes estejam inscritos no evento.

•

Forma de apresentação (oral e pôster): a Comissão Científica do evento terá
autonomia para decidir sobre a forma de apresentação do trabalho.

•

Será emitido somente um único certificado para cada trabalho apresentado,
contendo o título e o nome de todos os autores.

•

Eixo temático do trabalho: no arquivo submetido, o autor também deverá
indicar em qual eixo deseja que o seu trabalho seja avaliado (1: Educação e
formação em saúde; 2: Planejamento e gestão em saúde; 3: Saberes e práticas de
atenção à saúde). Em caso do trabalho se encontrar fora da temática sugerida, a
Comissão realocará o trabalho para outra temática. Resumos que não apontarem
os eixos temáticos não serão aceitos.

INSTRUÇÕES PARA A PREPARAÇÃO DO RESUMO
•

O resumo poderá ser elaborado nos idiomas: Português, Inglês ou Espanhol.

•

Os resumos deverão ser elaborados de acordo com o template do evento e
enviados em uma das extensões: .doc ou .docx.

•

O resumo deverá ser elaborado no formato estruturado, a saber: objetivo,
método, resultados e conclusão, contendo, entre 250 e 500 palavras.

•

A formatação do texto deverá ser em fonte Times New Roman, tamanho 12 e
com espaçamento entre linhas de 1,5. Não serão permitidos gráficos, tabelas e
figuras.

•

Os autores deverão incluir de três a cinco palavras-chaves, preferencialmente
alinhadas com os descritores (DECs Bireme – http://decs.bvs.br/).

•

Os resumos que ultrapassarem esse limite ou que forem enviados em formato
diferente do solicitado serão automaticamente rejeitados.

SUBMISSÃO DE RESUMOS
•

O resumo deverá ser submetido exclusivamente no site do evento, no prazo
limite estabelecido. Não serão aceitos resumos encaminhados por e-mail.

•

A submissão do trabalho deverá ser realizada obrigatoriamente em nome do
primeiro autor, que deverá estar inscrito no evento.

•

Cada inscrito poderá submeter apenas um trabalho com sua autoria, não havendo
limites para trabalhos em coautoria.

•

Para submeter trabalhos ao processo de avaliação, você deverá acessar o menu
restrito "Submissão de Trabalhos". Caso você não esteja visualizando este menu,
é porque ainda não foi reconhecido pelo sistema. Neste caso, proceda conforme
as seguintes instruções:

Novo usuário
•

Se você ainda não fez sua inscrição no evento, acesse o menu "Inscrições" e
preencha o formulário ao final da página. Lembre-se de ler atentamente as
informações contidas nesta página antes de proceder com o cadastro. Após

finalizar o envio do formulário, acesse a aba “Submissão de Trabalhos” para que
você encontre o link para cadastro e submissão. Para cadastrar-se clique aqui.

Usuário já cadastrado
•

Se você já efetuou seu cadastro, basta acessar sua área restrita, informando o
login e a senha correspondentes. O login e a senha foram preenchidos por você
no momento do cadastro. Caso não lembre de seus dados de acesso, clique no
botão "Esqueceu a senha?".

•

Antes do envio de seu resumo, faça uma revisão detalhada do texto que será
submetido para avaliação. Caso você perceba algum erro após o envio, até o dia
25/10/2017 será permitida a edição do resumo. Para isso, basta acessar a sua
área restrita, e, na seção “Meus Trabalhos”, clicar no título do trabalho.

•

Você receberá mensagem imediata, caso seu resumo tenha sido enviado com
sucesso.

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
•

A avaliação dos resumos submetidos ao I CONGRESSO INTERNACIONAL
DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE: Em defesa do sistema universal de
saúde será realizada por pares, por pesquisadores especialistas nacionais e
internacionais nas referidas áreas temáticas.

•

Os itens que serão avaliados são: (i) adequação à temática do congresso; (ii)
adequação ao escopo do tema escolhido; (iii) organização, capacidade de síntese
e clareza de exposição dos objetivos, métodos, resultados e conclusões; (iv)
adequação conceitual e metodológica para atingir os objetivos do estudo e (v)
coerência entre os objetivos, métodos, resultados e conclusões.

•

Não serão aceitos trabalhos nas seguintes condições: (i) trabalho enviado fora do
prazo; (ii) resumo fora do formato especificado; (iii) mais de um trabalho como
primeiro autor e (iv) trabalhos não relacionados com a temática do evento.

INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Pôster

•

As apresentações serão organizadas por áreas temáticas afins.

•

Os trabalhos deverão ser afixados nos respectivos lugares ao menos 15 minutos
antes do horário informado para a sessão.

•

O tempo de apresentação de cada pôster será de até 05 minutos. Cada autor
deverá estar presente no momento da avaliação para possíveis dúvidas e
esclarecimentos, em data e horário a ser definido.

•

A discussão de todos os trabalhos apresentados acontecerá ao final da sessão. Os
pôsteres devem ser elaborados rigorosamente dentro das normas e configurações
a seguir:

•

Dimensões: 90 cm (altura) por 70 cm (largura).

•

É de responsabilidade dos autores a fixação no início e a retirada do pôster ao
final da sessão de apresentação dos trabalhos. Sugere-se o uso de cordão para
fixação do pôster, sob responsabilidade dos autores.

•

É permitida a utilização de imagens, fotos e gráficos estáticos.

•

A Comissão Científica determinará a data, horário e local de apresentação dos
pôsteres. Essas informações serão previamente informadas no site do evento e
no local do evento.

•

Os pôsteres que não seguirem o modelo elaborado para o evento, serão
desconsiderados para apresentação no I CIPPS.

•

O material a ser apresentado no pôster deverá ser substancialmente semelhante
àquele descrito no resumo.

Apresentação Oral
•

Os trabalhos aprovados nessa modalidade serão apresentados na forma oral em
sessões temáticas. Cada autor terá 10 minutos para apresentar seu trabalho. Após
as apresentações, haverá debate com os respectivos autores, mediado pela
coordenação da sessão. Trabalhos apresentados nessa subseção concorrerão à
premiação de melhores trabalhos do congresso.

