CENTRO UNIVERSITÁRIO DR. LEÃO SAMPAIO

I SIMPÓSIO MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO À MULHER
A Comissão Científica do I Simpósio Multidisciplinar de Atenção à Mulher, torna público o
presente edital de submissão de trabalhos científicos, visando à seleção de trabalhos para serem
apresentados no evento acima citado, que ocorrerá entre os dias 25 e 26 de setembro de 2019,
no Centro Universitário Dr. Leão Sampaio.
1. INSCRIÇÃO
1.1. Poderão participar do processo de submissão, trabalhos científicos de autoria de
acadêmicos e profissionais de saúde sob orientação de um pesquisador, profissional da área
e/ou professor universitário.
1.2. Os resumos dos trabalhos devem ser enviados para seleção exclusivamente através do email oficial do evento (laugounileao@gmail.com), até o dia 15 de setembro de 2019.
1.3. Para submeter o trabalho, o autor principal e coautores deverão estar obrigatoriamente
inscritos no Simpósio.
1.4. A indicação do autor principal deve ser feita no momento da submissão, no campo assunto
ao enviar o e-mail.
1.6. Os trabalhos deverão ser compostos por, no máximo, 1 (um) autor principal, 2 (dois)
coautores e 1 (um) orientador. Na submissão, seguir a seguinte ordem: autor principal,
coautores e orientador.
1.7. Cada autor principal poderá submeter no máximo até 3 (três) trabalhos;
1.8. Somente serão aceitos trabalhos que obedeçam às normas de formatação estipuladas pelo
evento;
1.9. O trabalho deverá ser anexado no formato PDF, conforme modelo descrito no item 3 e
Anexo I deste edital.
1.10. Deverá ser enviado junto com o resumo uma ficha contendo o nome completo de todos os
autores e e-mail dos mesmos, conforme Anexo II.
2. TEMAS DOS TRABALHOS
2.1. Serão aceitos trabalhos compreendidos nas áreas temáticas de Ginecologia, Obstetrícia,
Uroginecologia e Saúde da Mulher, sendo a apresentação dos mesmos somente na categoria
banner.
3. REGRAS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS RESUMOS
3.1. O resumo deverá ser redigido em português do Brasil, de acordo com as normas gramaticais
e ortográficas em vigor.
3.2. Os trabalhos devem ser compostos por um número máximo de autores, de acordo com a
área temática escolhida;
3.3. O orientador deve ser obrigatoriamente incluído no trabalho e ser citado,
preferencialmente, na última posição.
3.4. Os trabalhos aprovados somente poderão ser apresentados após comprovação da inscrição
do autor principal e coautores no Simpósio.
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3.5. O título deverá está escrito em negrito e em caixa alta.
3.6. O corpo do resumo deve conter, no máximo, 350 palavras (sem espaços), divididos nos
tópicos correspondentes à respectiva área temática:
3.6.1. Os resumos deverão seguir a seguinte estrutura:
a) Introdução (contextualização do problema estudado, com suporte de referências);
b) Objetivos (descrição clara do que se deseja diante o desempenho do trabalho);
c) Metodologia (descrição da metodologia utilizada para a obtenção dos resultados);
d) Resultados e Discussão (apresentação e discussão, de forma clara e objetiva, dos resultados
obtidos);
e) Conclusão (síntese dos resultados obtidos, destacando sua importância);
3.8. Formato disponível no Anexo I deste edital
3.9. Após a submissão e aceitação do resumo, não serão permitidas, sob qualquer hipótese,
correções ou alterações no texto, devendo este ser publicado exatamente como foi submetido.
4. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS RESUMOS
4.1. Os resumos que não seguirem os critérios estabelecidos no item 3 deste Edital serão
imediatamente desclassificados.
4.2. Os resumos serão avaliados por uma Comissão Científica formada por acadêmicos e/ou
docentes universitários, definida pela Comissão Organizadora do I Simpósio Multidisciplinar de
Atenção à Mulher, do Centro Universitário Dr Leão Sampaio – Juazeiro do Norte/CE.
4.3. Os resumos serão apresentados em formato de banner e serão avaliados por um avaliador
que, obrigatoriamente, não seja orientador do mesmo.
4.4. O trabalho obterá uma nota que será baseada nos seguintes critérios:
a) Coerência e coesão de acordo com o desenvolvimento contextual;
b) Adequação do corpo do resumo às normas dispostas no presente edital;
c) Relevância e Originalidade na área/especialidade;
d) Adequação da metodologia ao tipo de estudo e aos objetivos do trabalho;
e) Correlação entre objetivos e conclusão;
f) Qualidade da redação, organização do texto (clareza e objetividade) e dominação gramatical.
4.5. A avaliação dos banners será feita de forma independente, de acordo com a distribuição
para cada avaliador.

5. RESULTADOS
5.1. A relação dos trabalhos selecionados será divulgada no site da UNILEÃO
(www.leaosampaio.edu.br) e nos murais da faculdade até o dia 22 de Setembro de 2019 sendo
também enviado confirmação de aprovação para o autor principal via email.
5.2. O local e horário das apresentações dos trabalhos, que ocorrerá no dia 25 de setembro de
2019, serão indicados no site da UNILEÃO e nos murais da faculdade até o dia 23 de setembro de
2019.
6. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
6.1. Os trabalhos selecionados somente serão apresentados na categoria banner e serão
expostos, exclusivamente, no formato de banner impresso.
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6.2. O apresentador do trabalho deve ser o primeiro indicado na relação de autores no momento
da submissão do resumo, não devendo ser esse o orientador do trabalho.
6.3. Os banners serão avaliados pela Comissão Científica, na data e no horário divulgado no site
da UNILEÃO e nos murais, devendo permanecer expostos, mesmo após apresentação.
6.4. O apresentador deve comparecer com 30 minutos de antecedência ao horário indicado para
sua sessão de apresentação. A ausência no horário previsto acarretará em desclassificação
automática do trabalho.
6.5. O banner deve ser preparado de acordo com as seguintes normas:
a) O título do banner deve ser idêntico ao do resumo enviado.
b) Abaixo do título e em letra menor deverá conter o nome dos autores, de acordo com a ordem
indicada na submissão, separados por ponto e vírgula.
c) As respectivas instituições de cada autor também devem ser indicadas.
d) O nome do apresentador deverá ser o primeiro e ser sublinhado.
e) O banner deverá ser elaborado a partir de um layout padrão que será disponibilizado junto
com o resultado dos trabalhos aprovados.
6.6. O tempo de apresentação será divulgado juntamente com a lista dos trabalhos selecionados.
A cronometragem é de responsabilidade da Comissão Científica, podendo esta interromper a
apresentação ao término do tempo e passar a palavra à Comissão Organizadora.
7. JULGAMENTO DAS APRESENTAÇÕES
7.1. O julgamento da apresentação é de inteira responsabilidade dos avaliadores designados pela
Comissão Científica, composto por acadêmicos e/ou professores universitários, e definida pela
Comissão Organizadora do I Simpósio Multidisciplinar de Atenção à Mulher.
7.2. O julgamento das apresentações levará em conta os seguintes critérios:
a) Coerência entre a apresentação e o resumo do trabalho;
b) Emprego de metodologia científica na apresentação (ABNT);
c) Qualidade, clareza e relevância dos resultados apresentados;
d) Didática e domínio do apresentador;
e) Qualidade, clareza e coerência do material apresentado;
f) Cumprimento do tempo de apresentação.
7.3. A nota final do trabalho corresponderá à nota atribuída pelos avaliador.
7.4. Em casos de empate, prevalecerá o trabalho com maior nota atribuída no momento da
seleção dos resumos. Caso o empate permaneça, o trabalho deverá ser reavaliado por nova
Comissão Científica para desempate.
8. PREMIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
8.1. O melhor trabalho, selecionado pela comissão julgadora no momento da apresentação,
receberá certificação especial. Os trabalhos que ficarem na segunda e terceira colocação
também receberão certificação especial.
8.2. A participação de membros da Comissão Organizadora como autores, nos trabalhos, é
permitida. Contudo, no caso de haver premiação, estes não poderão concorrer à premiação,
recebendo apenas a certificação do trabalho. Em casos de premiação, esta será atribuída ao
próximo colocado na lista dos melhores trabalhos.
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9.3. Os certificados de todos os trabalhos apresentados serão disponibilizados no setor Copex, o
Centro Universitário Dr. Leão Sampaio.
______________________________________
Profª Ana Geórgia Amaro Alencar Bezerra Matos
Coordenadora da Comissão Científica do Simpósio
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ANEXO I – MODELO PARA SUBMISSÃO DE RESUMO

O título deve ser claro e conciso. Não ultrapasse duas linhas, utilize parágrafo único e o
centralize, tecle "enter" do título para os nomes dos autores.

Inserir os nomes dos autores aqui, separados por ponto e vírgula (arial, 10) e centralizados.
Escrever o nome abreviado e em caixa alta (ex: SILVA, J.A). Após o nome, colocar numeral em
sobrescrito relacionado à instituição de origem e/ou Programa de Bolsa ou Curso a que
pertence: Sublinhe o primeiro nome para indicar o autor principal. Ex: SOUSA, T.B 1; SILVA,
J.A. 2; LEAL, D.P 3.
1

2

Acadêmica do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio, Acadêmica

do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio,

3

Docente do Curso de

Fisioterapia do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio
Autores: Escrever por extenso o nome de todos os autores, inclusive orientador
E-mail para contato: Escrever o e-mail de contato do autor principal

RESUMO: Inserir o resumo (ARIAL, 10, ESPAÇAMENTO 1,5) – Atenção para não ultrapassar
as margens laterais (máximo de 350 palavras). Deverá conter:
Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e discussão e Conclusões.

Palavras-chave: Inserir até cinco palavras-chave, separadas por ponto.
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ANEXO II – MODELO DE FICHA PARA ENVIO JUNTO COM O RESUMO

NOME COMPLETO

ENDEREÇO DE E-MAIL

TELEFONE PARA
CONTATO

Autor Principal
Coautor 1
Coautor 2
Orientador
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