GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
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NORMAS CIENTÍFICAS
4º CONGRESSO DO HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL – 2019
Introdução
Os autores poderão submeter propostas de apresentação que se enquadrem às
temáticas do Congresso e que demonstrem o estado da ciência, da prática e do ensino, nas
modalidades de pesquisa, reflexão teórico filosófica, relatos de experiência, relatos de casos
e revisões de literatura. Os temas devem ser atuais e pertinentes. Ao submeter o resumo deve
ser identificado o eixo temático específico de enquadramento da investigação.
Informações Gerais
Período de submissão dos trabalhos

De 22/07/2019 até 10/09/2019

Submissão dos trabalhos

Pelo e-mail: eventos_depqi-hrms@hotmail.com

Notificação aos autores

16/09/2019

(Divulgação dos resultados)
Tipo de apresentação
Dúvidas

Comunicação Pôster.
Pelo e-mail: eventos_depqi-hrms@hotmail.com
ou pelos telefones: 3378-2909/2904

Eixos temáticos para submissão

Eixo Ensino - Ensino e competência profissional para a excelência no atendimento.
Eixo Assistência - Intervenções e tecnologias no cuidado ao recém-nascido, criança,
adolescente, mulher, homem, idoso e família.
Eixo Gestão - Gestão, segurança e qualidade no cuidado.
Modalidades de apresentação de trabalhos

A modalidade de apresentação de trabalhos científicos será pôster.
Apenas serão analisados os trabalhos dentro das normas estabelecidas pelas regras
de submissão de trabalhos e que foram submetidos no dentro do prazo estabelecido. Os
trabalhos que não estiverem dentro das normas não serão aceitos.
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Pôster
Os pôsteres, em formato impresso, serão exibidos em horários especificados durante
o Congresso. Os pôsteres serão agrupados por áreas temáticas e os autores/relatores
deverão afixar e retirar os mesmos nos dias e locais estabelecidos para a apresentação;
tamanho 90 x 1.20 cm.
As orientações ao horário da sessão de apresentação, bem como para o preparo dos
pôsteres serão indicadas em carta de notificação enviada ao autor pela Comissão Científica.
O relator deve estar presente no local durante a sessão atribuída para permitir o
diálogo com os participantes. A apresentação deve ser preparada de modo a não ultrapassar
os 3 minutos.

Procedimentos para submissão do resumo

1- Enviar o trabalho pelo o e-mail: eventos_depqi-hrms@hotmail.com;
2- No campo assunto do e-mail descrever o eixo temático (Eixo Ensino, Eixo Assistência
ou Eixo Gestão) em que a proposta será submetida;
3- Incluir no corpo do e-mail dados do trabalho: título, autores e instituições.
Regras gerais

1. O autor deverá indicar o eixo temático em que se enquadra o seu resumo;
2. Cada resumo poderá ser submetido em apenas um eixo temático;
3. O número de autores por trabalho não poderá ser superior a 10 (autores), incluindo o relator.
4. O relator que submeter o trabalho deverá ser o responsável pela inclusão correta dos
nomes dos coautores e das instituições das coautorias;
5. Apenas um dos autores do trabalho poderá ser o relator, que será indicado no formulário
de submissão;
6. Cada relator poderá submeter e apresentar, no máximo, 2 (dois) trabalhos;
7. Para submissão de trabalhos é necessário, pelo menos, que o relator de cada proposta de
trabalho esteja inscrito como participante no Congresso até a data de 20/09/2019.
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Regras de formatação do resumo

1. Resumo simples com, no máximo, 300 palavras, contendo as sessões: introdução,
objetivos, método, aspectos éticos, resultados, conclusões. A totalidade de palavras do
resumo refere-se ao corpo do texto, sem incluir o título e os descritores.;
2. O texto deverá ser digitado com fonte Arial 12, em parágrafo único, e anexado no espaço
disponibilizado na área de submissão. Não deverão ser incluídos nos resumos: figuras,
tabelas e quadros;
3. O título completo de no máximo 15 palavras, em negrito, deverá ser escrito em letras
maiúsculas;
4. Ao final do texto, deverão ser incluídos, até três descritores (DECsBireme - decs.bvs.br);
5. O resumo deverá ser apresentado em português.
Obs.: Visando garantir a confidencialidade no processo de análise dos resumos, não é
permitida a inclusão de nomes dos autores, instituição ou qualquer informação que identifique
a vinculação do trabalho, no espaço destinado ao resumo.

Processo de revisão e seleção

Serão sujeitos a revisão todos os resumos submetidos dentro dos prazos definidos e
de acordo com as instruções de submissão. Cada um dos resumos submetidos será analisado
por 2 revisores, integrantes de uma Comissão Avaliadora designada pela Comissão Científica
e será avaliado pelo seu mérito científico e sua relevância para a pesquisa, a educação e/ou
a prática profissional. Serão ainda observados os seguintes critérios:
1. Ser relevante para o tema central do evento e relacionar-se ao subtema
escolhido;
2. Apresentar coerência teórica e metodológica;
3. Estar escrito de maneira clara, coerente, concisa, sem erros gramaticais e de
concordância com a língua portuguesa.

Processo de revisão e seleção
Serão fornecidos certificados referentes às apresentações.

Comissão Científica
Julho de 2019
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