I Encontro Nordestino de Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO SIMPLES:
a. Título do Resumo: em letra maiúscula, negrito, em até 10 palavras. Tamanho 14,
fonte Arial, espaçamento 1 e centralizado;
b. Nome dos autores, co-Autores e Orientador/Tutor: Primeira letra em maiúscula e
separados por ponto e vírgula;
c. Nome do orientador/tutor: o nome do (a) professor (a) responsável por cada
trabalho submetido deve ser inserido;
d. Afiliação institucional ( Cargo/Função): deverá aparecer ao lado do nome de cada
um dos participantes e entre parênteses: ex: Maria de Souza (Univasf, Professor);
Edson Machado (Secretaria de Saúde de Petrolina/NASF, Enfermeiro); Manoel da
Silva (UPE, discente).
e. Endereço eletrônico: deve vir abaixo da afiliação institucional, com os emails do
autor principal e do orientador/tutor
f. Tópico temático: especificar e descrever qual é o eixo que representa o trabalho.
Observação: não será possível adicionar autores após a submissão do resumo
simples.

Corpo do resumo Simples
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Fonte: Arial;
Tamanho: 12;
Espaçamento entre linhas: 1,0;
Margem Direita: 3 cm;
Margem superior: 2,5 cm;
Margem Esquerda: 2,5 cm;
Margem Inferior: 2,5 cm;
Alinhamento justificado;
Palavras-chave / descritores: de três a cinco, em letras minúsculas, separadas por
ponto e vírgula;
j. O resumo deve ter entre 200 e 250 palavras e deve vir em formato WORD (versão
6 ou posterior);
k. O resumo deve conter: introdução (incluir aspectos da literatura que ressaltem a
relevância científica do estudo, definir conceitos principais), objetivo, método
(participantes, ambiente, instrumentos/materiais e procedimentos utilizados na
coleta dos dados), resultados parciais e ou conclusivos (síntese do estudo);
l. O corpo do resumo não poderá conter tabelas, figuras, imagens, caracteres
especiais, notas de rodapé;
m. Quando houver, especificar fonte de financiamento ou agência financiadora para a
realização do estudo;
n. O resultado da avaliação realizada pela Comissão científica será comunicado no
site do evento na data exposta no calendário abaixo.
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SOBRE A AVALIAÇÃO DOS RESUMOS SIMPLES









Os resumos serão submetidos on-line e apreciados pelos membros da Comissão
Científica do evento e por avaliadores das categorias, após a confirmação da
inscrição e do pagamento do autor principal, podendo ser aceitos ou rejeitados;
b. Os trabalhos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: (a) Coerência
do título ao trabalho; (b) Fundamentação e relevância do estudo; (c) Qualidade
gramatical do texto; (d) Adequação do método aos objetivos propostos e (e)
Objetividade e clareza na apresentação dos resultados. Cada um desses itens
valerá de 0 a 2 pontos, totalizando 10 pontos;
O resultado da avaliação do(s) trabalho(s) será informado por e-mail ao autor
principal. Não serão aceitos recursos para revisão de trabalhos;
O participante tomará conhecimento do dia, da sala para a apresentação e do
horário na home-page do Evento, a partir de 21/05/2013;
Os resumos expandidos serão publicados nos Anais do I PICs NE (meio eletrônico).
A aprovação do trabalho, também, está sujeita à sua adequação ao tema do
Evento e às exigências textuais acadêmicas:1- O trabalho deve ser relevante em
relação ao tema do congresso e pertencer a um dos eixos; 2- Encadeamento lógico
entre os tópicos, e; 3-Clareza, coerência e concisão.
Caso a Comissão Científica julgue pertinente o trabalho submetido poderá ser
aprovado com alteração de eixo temático.
Atenção: Não serão aceitos os resumos que não cumpram com as exigências
descritas acima. Recomenda-se detalhada revisão porque não serão aceitas
alterações dos conteúdos dos resumos enviados ou do(s) seu(s) autore(s).

