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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
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NORMAS PARA 2º CONGRESSO DO HRMS 2017

Normais gerais: serão aceitos trabalhos após aprovação da comissão do congresso
para as modalidades de tema livre e pôsteres. Os trabalhos deverão ser resultados
de pesquisas desenvolvidas no HRMS com a colaboração direta ou indireta dos
profissionais que atuam na instituição. As pesquisas de instituições parceiras ao
HRMS em que o mesmo foi campo de pesquisa também serão aceitas para análise.
Trabalhos fora desta norma poderão ser recusados pela comissão sumariamente. A
data limite de aceitação será a primeira semana de setembro. A comissão usará
critérios próprios para julgar os estudos, dando preferências para os trabalhos
prospectivos de impacto na assistência médica do Estado. Todos os trabalhos
selecionados e apresentados os membros inscritos receberão certificados do
congresso. Trabalhos selecionados não apresentados durante o congresso não
receberão certificados. No mínimo um membro do trabalho deverá estar inscrito para
ser analisado.

Modalidade Apresentação de Tema Livre
●

Tempo de apresentação de 10 minutos

●

A apresentação oral deverá ser em formato PowerPoint e entregue com
antecedência mínima de 1 hora do início da sessão em que serão
apresentados;

●

O resumo deve conter no mínimo 2.500 caracteres e não deverá exceder o
limite de 3.000 caracteres.

●

Deve ser redigido em Fonte Arial tamanho 12, em forma de texto corrido, isto
é, sem utilização de parágrafos (sem incluir o título, autores e instituições),
estruturado com objetivo, material e métodos, resultados e conclusão.

●

O texto deve somente conter o trabalho apresentado, sem citações e
referências e não pode conter gráficos, figuras, imagens e tabela.

●

Resumo: deve conter Objetivos, Material e Métodos, Resultados e
conclusão(s). Coautores: no máximo 04 (incluído o orientador), colocando os
nomes completos.

●

Tamanho de papel A4, espaço 1,5, margem superior e esquerdo 3cm,
margem inferior e direita 2cm, fonte Arial tamanho 12.
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Pôster
●

Tamanho de 0,90 m de largura x 1,20 m de altura.

●

Na parte superior do pôster, deverá ser colocado em letras grandes o Título
do Trabalho, o nome do autor ou autores e o Serviço do qual se origina
aquele pôster.

●

Textos, desenhos, gráficos e fotografias poderão ser agregados ao pôster, na
disposição que o autor desejar.

●

O autor deverá permanecer junto ao trabalho para responder às questões dos
interessados em horário previamente divulgado.

●

A instalação e retirada, inclusive o material necessário e adequado para a
fixação e/ou instalação do pôster, fica a cargo do apresentador.
Sugestões para o conteúdo do resumo:

• Título: Deverá ser limitado ao máximo de 25 palavras, descritas de forma concisa e
clara. Evitar títulos demasiados gerais e uso de abreviaturas e siglas. Deve permitir
aos leitores identificar o tema e ajudar aos centros de documentação a catalogar e a
classificar o material.
• Objetivos: Explicar claramente as premissas teóricas e justificativas do estudo.
• Material e Métodos: Deve fornecer uma descrição metodológica do que realmente
foi feito, de forma clara o suficiente para que outro pesquisador a reproduza ou dê
continuidade ao estudo, permitindo que o leitor com conhecimento razoável sobre o
tema e com acesso aos dados originais possa verificar os resultados apresentados.
Evitar uso de termos imprecisos (aleatório, normal, importante, etc.).
• Resultados: Onde são descritos e explicados os estudos de forma clara e sintética,
baseados na metodologia aplicada. O uso de análises estatísticas descritivas e
comparativas deve ser estimulado.
• Discussão: São discutidos os resultados, utilizando-se referencial teórico, a fim de
argumentar e sustentar o que foi encontrado.
• Conclusão: Parte final do trabalho, na qual são apresentadas as conclusões
alcançadas com a pesquisa, com base nos resultados obtidos.
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