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EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

O I Congresso Interdisciplinar de Atenção ao Uso de Drogas e 1º Encontro 

sobre Drogas, Ciências e Políticas Públicas têm como objetivo elucidar 

cientificamente questões relacionadas ao uso de substâncias psicoativas, a 

partir de discussões entre acadêmicos (as) e profissionais de diversas áreas do 

conhecimento, expondo teorias, pesquisas e possibilidades de intervenções. 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A Comissão Organizadora do I Congresso Interdisciplinar de Atenção ao Uso 

de Drogas faz saber que estarão abertas, a partir do dia 10 de Setembro de 

2018, as inscrições para submissão dos trabalhos científicos. 

 Estarão possibilitadas as inscrições dos trabalhos científicos realizados por 

discentes de quaisquer universidades do Brasil que versem sobre 

substâncias psicoativas, perspectivas e possibilidades de intervenção. 

 Serão considerados os seguintes eixos temáticos relacionados à temática 

do congresso “perspectivas e possibilidades de intervenção em educação, 

saúde e segurança pública”: 

i. Educação: comunicação, prevenção e cuidado; 

ii. Saúde: perspectivas terapêuticas, tecnologias, redução de riscos e 

danos e promoção de saúde; 

iii. Políticas Públicas e Assistência Social: perspectivas e intervenções 

sociais e comunitárias; 

iv. Segurança Pública e Políticas de Regulação e Controle; 

v. Direitos Humanos e Cidadania: movimentos e projetos sociais. 

CAPÍTULO II 
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DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições terão início em 10 de Setembro de 2018, sendo o prazo máximo 

para envio o dia 05 de Março de 2019. 

 A inscrição do (s) trabalho (s) será feita pelo envio do formulário (link 

abaixo, ao final do capítulo II) e resumo via Sistema Elis. 

 O (a) autor (a) deverá preencher no ato da inscrição do trabalho: 

i. Ficha de Inscrição dos Trabalhos Científicos; 

ii. Formulário de Confirmação do Apresentador; 

 Somente serão aceitas inscrições que atendam aos padrões adotados pela 

Comissão Organizadora: preenchimento e envio correto das fichas e dos 

resumos dos trabalhos científicos que atendam aos formatos descritos no 

Capítulo III e conforme exemplo em anexo ao final do documento. O resumo 

deverá estar no mesmo arquivo do formulário de inscrição, em lauda 

abaixo. 

 Os trabalhos enviados serão analisados pela Comissão Avaliadora. 

 O resultado da avaliação será divulgado a partir do dia 15 de Fevereiro de 

2019 na página do evento, no site oficial da Universidade do Vale do Itajaí, 

e encaminhado via correio eletrônico (e-mail) aos participantes do evento. 

 Todos (as) os/as autores (as) deverão efetuar inscrição no evento. 

 O documento oficial para download, preenchimento e submissão/envio está 

disponível no link: 

https://drive.google.com/file/d/1fhTZtHXC26lX8bK4mtTJS_tp5cm5SUUr/vie

w?usp=sharing. 

CAPÍTULO III 

DA NORMATIZAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

Todos os resumos devem se enquadrar nas seguintes normas: 

i. Fonte/letra: Arial; 

ii. Espaçamento: 1,5 entre linhas; 

iii. Título: centralizado; em caixa alta (letras maiúsculas); em negrito; e 

em tamanho 12 (doze); 

https://drive.google.com/file/d/1fhTZtHXC26lX8bK4mtTJS_tp5cm5SUUr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fhTZtHXC26lX8bK4mtTJS_tp5cm5SUUr/view?usp=sharing
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iv. Nomes do (a) autor (a) e orientador (a) (se houver): alinhados à 

direita, junto com instituição de ensino e agência de fomento (se 

houver); e em tamanho 12 (doze); 

v. Resumo: no mínimo 200 (duzentas) palavras e no máximo 600 

(seiscentas) palavras; e em tamanho 12 (doze); 

vi. Palavras-chave: média de 03 (três); separadas por ponto; e em 

tamanho 12 (doze); 

 Os resumos enviados em desacordo com o supramencionado não serão 

aceitos. 

 Será de responsabilidade do (a) autor (a) a solicitação de recebimento e 

conferência deste, a posteriori. Para que sejam aceitos, os resumos 

deverão se enquadrar em um dos eixos temáticos do evento. 

 As vagas para apresentação de trabalhos nos aludidos eixos temáticos 

serão limitadas. A confirmação de recebimento do resumo não significará o 

aceite, mas sim que o trabalho está de acordo com as normas requeridas, e 

em concordância com algum dos eixos temáticos do evento. 

 A organização do evento reserva o direito de não informar os motivos de 

recusa ao aceite, vez que as vagas serão limitadas. 

CAPÍTULO IV 

DAS APRESENTAÇÕES 

O (a) autor (a) do trabalho terá o tempo de 20 (vinte) minutos para 

apresentação. Será concedida certificação aos apresentantes. 

 Os/as autores (as) dos trabalhos serão comunicados sobre data e local da 

apresentação, bem como de exposição, a partir do dia 10 de Março de 

2019. 

 As apresentações serão organizadas em Auditórios/Salas, durante o I 

Congresso Interdisciplinar de Atenção ao Uso de Drogas, nos dias 25, 26, 

27, 28 e 29 de março de 2019, entre as 08h30min e 09h30min no período 

matutino e entre 13h30min e 14h30min no período vespertino, não sendo 

permitidas mudanças sem o consentimento prévio da Comissão 

Organizadora. 
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 Necessitando de algum outro equipamento, o/a apresentador (a) deverá 

entrar em contato com a Comissão Organizadora pelo e-mail 

infraestrutura.ciad@gmail.com para que possa ser providenciado, se 

possível. 

 Os/as apresentadores (as) dos trabalhos científicos devem comparecer ao 

local de apresentação definido pela comissão organizadora na data e 

horário estipulados pela Comissão Organizadora. O atraso poderá causar 

desclassificação imediata do trabalho. 

CAPÍTULO IV 

DAS COMISSÕES AVALIADORA E JULGADORA 

Será formada uma Comissão Avaliadora que terá a prerrogativa de avaliar os 

trabalhos enviados, a fim de aprova-los ou não, de acordo com os seguintes 

critérios: 

i. Concordância com os padrões citados no Capítulo III; 

ii. Conteúdo do trabalho; 

iii. Ineditismo; 

iv. Relevância científica e social. 

 

 

 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
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ANEXO I: MODELO DE RESUMO PARA O CONGRESSO 

INTERDISCIPLINAR DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS 

Simone J. L. Ribeiro (UNIVALI) 

Eduardo M. O. Oliveira (UFSC) 

RESUMO 

Este anexo teve como objetivo ilustrar a normatização dos trabalhos científicos 

a serem inscritos para apresentação no I Congresso Interdisciplinar de Atenção 

ao Uso de Drogas. O evento ocorrerá de 25 a 29 de março de 2019, na 

Universidade do Vale do Itajaí – Campus Itajaí, na cidade de Itajaí, estado de 

Santa Catarina. Terá como objetivo elucidar cientificamente questões 

relacionadas ao consumo de drogas, expondo perspectivas e possibilidades de 

intervenção em educação, saúde e segurança pública. Este anexo teve como 

objetivo ilustrar a normatização dos trabalhos científicos a serem inscritos para 

apresentação no I Congresso Interdisciplinar de Atenção ao Uso de Drogas. O 

evento ocorrerá de 25 a 29 de março de 2019, na Universidade do Vale do 

Itajaí – Campus Itajaí, na cidade de Itajaí, estado de Santa Catarina. Terá como 

objetivo elucidar cientificamente questões relacionadas ao consumo de drogas, 

expondo perspectivas e possibilidades de intervenção em educação, saúde e 

segurança pública. 

PALAVRAS-CHAVE: Congresso. Submissão. Resumo. 

 


