
V SEMANA INTEGRADA: ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO CENTRO 

DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 

DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO: 19 a 23 de junho de 2017. 

A proposta da V Semana Integrada: Ensino, Pesquisa e Extensão visa oportunizar a todos 

os docentes e discentes do CCS a inserção gratuita na programação do evento. 

 

As inscrições devem ser feitas na página da UNIVALI/eventos no período de 02/05 a 

11/06. 

 

A retirada do material para a V Semana Integrada: Ensino, Pesquisa e Extensão do CCS, 

será realizada nos dias 13 e 14/06, na sala 301 – Setor F3, das 10h às 20h. 

 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS: 

Prazo para submissão dos resumos até o dia 02/06 pelo sistema Elis. 

 

- Submissão de Resumo (Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão) 

 

- Submissão de Resumo Expandido (III Seminário PET-GRADUASUS / VERSUS / 

Residência – 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMO (ENSINO, PESQUISA, 

EXTENSÃO) 

 

Instruções gerais: 

a) Os resumos inscritos devem contemplar trabalhos de ensino, pesquisa e extensão, 

identificando a categoria pertence no campo indicado na intranet; 

b) Os trabalhos serão submetidos para avaliação na forma de RESUMO; 

c) Para enviar trabalhos é necessário que pelo menos um dos autores, esteja inscrito no 

evento como apresentador, para que o trabalho seja submetido à avaliação; 

d) Serão aceitos no máximo 02 resumos por inscrição. Entre os autores, estarão os 

alunos, professores e colaboradores. Caso o trabalho tenha mais de um autor, deve ser 

submetido uma única vez, por qualquer um dos autores, e o nome do autor principal 

deverá estar em negrito e sublinhado. Todos os nomes dos autores devem estar por 

extenso e separados por vírgulas. Deverá constar de todos os autores: centro/curso que 

pertence identificados por números sobrescritos.  

e) As modalidades de apresentação de trabalhos científicos no Evento serão na 

modalidade pôster. A comissão científica do Evento irá selecionar os trabalhos para a 

comunicação oral.   

 

Formato dos resumos: 

Formato geral: arquivo utilizando Microsoft Office Word, tamanho A4, margem 

esquerda de 3 cm e 2 cm para as demais, espaçamento simples, parágrafo justificado. 

Título do trabalho: fonte Times New Roman 12, maiúsculo, negrito, centralizado. 

Autores: nome completo dos autores, separados por ponto e vírgula, com numeração 

sobrescrita indicando a instituição/curso de origem do autor, fonte Times New Roman 

12, centralizado.  

Instituição: indicar o centro e os cursos envolvidos, vinculados por número sobrescrito 

com cada um dos autores, fonte Times New Roman 12, centralizado.  

Palavras-chave: no máximo 3 palavras-chave, fonte Times New Roman 12, justificado, 

separado por ponto e vírgula. 

Resumo: entre 250 ou 500 palavras (sem contar título e informação sobre os autores), 

fonte Times New Roman 12 normal, espaçamento entre linhas simples, sem recuo de 

parágrafo. Contendo: introdução, objetivo, metodologia, resultados, conclusão. 

Identificar se o trabalho teve Apoio Financeiro. 

 

Ver Anexo 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE BANNER 

O banner deverá ser confeccionado de acordo com as seguintes orientações: 

Tamanho: 90x120 cm 

Função do Banner: sintetizar informações e dados relevantes do trabalho. 

Estrutura do Banner: Título (centralizado, negrito e maiúsculo), autores, introdução, 

objetivos, metodologia, resultados obtidos, considerações finais/conclusão, referências. 

Instruções gerais: 
 além do texto, utilize tabelas, gráficos e imagens para demonstrar dados. 

 não insira nem muito, nem pouco texto. 

 não esqueça dos elementos de identificação como título, autores, 

orientador/coordenador, instituição e fonte de financiamento do trabalho. 

 informe um endereço (e-mail) para contato do coordenador/orientador. 
 utilize o símbolo da Univali para identificar o trabalho. 



NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMO EXPANDIDO 

III Seminário PET-GRADUASUS / VERSUS / Residência - 2017 

 

Instruções gerais: 

 

a) Os trabalhos inscritos devem ser de relato de experiência (Ensino). 

b) Os trabalhos serão submetidos para avaliação na forma de RESUMO EXPANDIDO; 

c) Para enviar trabalhos é necessário que pelo menos um dos autores, o RELATOR, esteja 

inscrito no evento, para que o trabalho seja submetido à avaliação; 

d) Serão aceitos no máximo 02 resumos por grupo de alunos que participaram juntos 

na inserção. Entre os autores, estarão os alunos, professores e preceptores. O nome do 

relator deverá estar em negrito e sublinhado. Deverá constar de todos os autores: 

categoria profissional, titulação, cargo ou função dos autores, instituição de origem e um 

endereço eletrônico válido para contato, informados em nota de rodapé; 

e) As modalidades de apresentação de trabalhos científicos no Evento serão: sessão pôster 

dialogado e comunicação oral. 

   

Formato dos resumos 

 

Formato digital: Microsoft Office Word  

Formato geral: A4, margem esquerda de 3 cm e 2 cm para as demais, e parágrafo 

justificado; 

Título do trabalho: fonte Times New Roman 12, MAIÚSCULO, NEGRITO, 

CENTRALIZADO; 

Palavras-chaves (no máximo 3). Fonte Times New Roman 12, normal; 

Resumo Expandido: entre 800 ou 1200 palavras (sem contar as referências, título e 

informação sobre os autores), fonte Times New Roman 12 normal, espaçamento entre 

linhas simples, sem recuo de parágrafo. As referências utilizadas e citadas no resumo, 

deverão estar listadas no final do texto. Referências: Fonte Times New Roman 12 

normal, espaçamento entre linhas simples, alinhadas à esquerda. As referências devem 

seguir obrigatoriamente as normas estabelecidas pela ABNT. 

INDENTIFICAR SE O TRABALHO TEVE APOIO FINANCEIRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veja Exemplo. 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

Nome e Sobrenome do Autor1. 

Palavras-chaves: No máximo três (3) separadas por ponto e vírgula. 

INTRODUÇÃO: Apresentar o tema abordado, a questão, o problema, a justificativa, os 

objetivos do trabalho. 

DESENVOLVIMENTO: Apresentar método, dinâmica, instrumentos, participantes, 

local, tema abordado, incluindo a reflexão do grupo embasada em referencial teórico. No 

resumo deve constar que as atividades que deram origem ao relato de experiência estão 

vinculadas ao PET GraduaSUS/UNIVALI, eixo integração ensino-serviço-comunidade. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS: Apresentar os aspectos relevantes sobre 

o trabalho e as recomendações que se façam necessárias. 

REFERÊNCIAS 

Apresentar todas e somente as obras citadas no resumo. As referências devem ser 

elaboradas de acordo a norma ABNT. 

  

  

                                                 
1 Categoria profissional, titulação, cargo ou função dos autores, instituição de origem, 

Cidade, Estado e um endereço eletrônico válido para contato. 



CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 

III Seminário PET-GRADUASUS / VERSUS / Residência - 2017 

  

Além dos requisitos de preparação dos resumos listados, o processo de avaliação 

seguirá as regras a seguir: 

  
o O conteúdo deve apresentar coerência teórica e metodológica; 
o No resumo deve constar que as atividades que deram origem ao relato de experiência 

estão vinculadas ao PET GraduaSUS/UNIVALI, eixo integração ensino-serviço-

comunidade; 
o Encadeamento lógico entre as partes do resumo, tornando a totalidade do texto 

consistente e compreensível para o leitor; 
o O resumo deve ser escrito de maneira clara, coerente e concisa. 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO PÔSTER 

 

- O pôster deverá ser de 0,90m de largura X 1,20m de altura 

- Os elementos essenciais do pôster são: título; autores (colocar categoria profissional, 

titulação, cargo ou função dos autores, instituição de origem, Cidade, Estado e um 

endereço eletrônico válido para contato); introdução; desenvolvimento; 

conclusão/considerações finais; referências. No pôster deve constar que as atividades que 

deram origem ao relato de experiência estão vinculadas ao PET GraduaSUS/UNIVALI, 

eixo integração ensino-serviço-comunidade.  

- No pôster, há possibilidade de utilizar imagens e fotos, contanto que a identidade da 

pessoas seja omitida, quando não autorizada pelo sujeito. A responsabilidade do uso 

de imagens será de todos os autores do trabalho. 

- Para que o pôster possa ser lido facilmente, deverá ser utilizada a fonte de tamanho no 

mínimo 28. No lado esquerdo do Pôster deverá ser colocado o logo da(s) instituição(ões) 

do autor (es). 

- Será verificada a presença do relator no local do pôster, pela Comissão Organizadora e 

Comissão Científica, conforme programa do evento. Receberão o certificado apenas os 

trabalhos, cujo relator estiver presente. 

Obs: Em todos os pôsteres deve constar a logo do Pró-Pet/Saúde: 

 

 

 

 


