
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
EDITAL Nº 04, DE 13 DE JULHO DE 2016 

 
EDITAL DE CHAMADA DE TRABALHOS 

 
A comissão científica do II Congresso Internacional de Saúde Pública do Delta do Parnaíba 
// VI Congresso Piauiense de Saúde Pública (COPISP) // VI Seminário de Ensino na 
Saúde, na pessoa do Prof. Dr. Osmar de Oliveira Cardoso, presidente da comissão científica deste 
evento, no uso de suas atribuições, torna público o presente Edital de Nº 04/2016, que dispõe sobre 
a seleção de trabalhos científicos para apresentação no congresso supracitado, que ocorrerá no 
período de 11 a 14 de novembro de 2016, na Universidade Federal do Piauí – UFPI, Campus 
Ministro Reis Velloso, Parnaíba-PI. 
 

1. DA SUBMISSÃO 

1.1. O prazo para submissão de trabalhos se encerra às 18h do dia 02 de SET de 2016.  
1.2. O envio dos resumos poderá ser realizado SEM PAGAMENTO prévio da taxa de inscrição. No 
entanto após o parecer favorável (trabalho aprovado) o apresentador do trabalho deverá realizar o 
pagamento da inscrição, obrigatoriamente, até o dia 04 de novembro de 2016. Caso contrário, o 
trabalho não poderá ser apresentado e será excluído da lista de trabalhos publicados nos anais do 
congresso.  
1.3. Cada resumo deverá ser submetido uma única vez. 
1.4.Cada participante poderá submeter até dois (02) resumos como 1º autor e não há limites para 
trabalhos em coautoria. 
1.5.Os trabalhos deverão ser compostos por, no máximo, sete (07) autores (incluindo o orientador). 
1.6.Os trabalhos poderão ser enviados em forma de resumo simples (contendo o máximo de 500 
palavras). Exclui-se desta contagem: título, nomes de autores, instituição, categoria, área temática, 
modalidade de apresentação, e-mail, palavras-chave e referências bibliográficas do final do resumo. 
1.7. A ordem de envio dos nomes dos autores será a mesma emitida no certificado. Ordem 
recomendada: primeiro autor, coautores e orientador.   
1.8.Após publicação da lista final dos trabalhos aprovados, não será permitida a edição dos resumos 
aprovados. Também será proibida a adição ou retirada de nomes de autores do trabalho.  
 

2. NORMAS PARA CONFECÇÃO DO RESUMO 
 
2.1. O resumo deverá ser categorizado de acordo com uma das áreas temáticas:  
 
Área 01 – Potência do controle social da participação 



 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Área 02 – Segurança do usuário 
Área 03 – Formação interprofissional: segurança do usuário 
Área 04 – Atenção básica: ponto de encontro entre diversas culturas e modos de cuidar 
Área 05 – Diálogo entre a comunicação e a vigilância 
Área 06 – Temas transversais* 

*Os trabalhos inscritos nesta área são todos aqueles que não se encaixam no perfil das demais 
áreas temáticas, mas que tenham provocado a reflexão/discussão acerca da saúde pública 
contemporânea. 
 
2.2. Há três (03) modalidades de apresentação: 
a) Pôster (banner impresso) 
b) Painel eletrônico (banner único em “Formato PDF” projetado por meio de datashow) 
c) Comunicação Oral (apresentação em slides nos “Formatos *.PPT, *.PPTX) 
 
*À Comissão Científica, entretanto, reserva-se o direito de alterar a forma de apresentação do 
trabalho conforme solicitação dos avaliadores e aceite dos autores do trabalho. 
 
2.3. Há três (03) categorias para premiação de trabalhos no congresso: 
a) Graduandos (G) com submissão apenas nas modalidades Pôster e/ou Comunicação Oral. 
b) Pós-graduandos, Profissionais e Residentes (P&R) com submissão apenas nas 
modalidades Painel eletrônico e/ou Comunicação Oral. 
c) Docentes (D) com submissão apenas nas modalidades Painel eletrônico e/ou Comunicação Oral. 
 
2.4. Poderão ser enviados dois (02) tipos de resumos: 
a) Relato de experiência.* 
b) Outros estudos.** 
 
* Relato de experiência: Vivências de trabalhadores na gestão, atenção, formação e controle social, 
VER-SUS, estágios obrigatórios, entre outros. 
** Outros estudos: Pesquisas Científicas, Estudos de Caso, Trabalhos de Iniciação Científica, 
Projetos de Extensão ou Revisões Sistemáticas. 
 
2.5. RESUMO SIMPLES (veja o modelo) – O resumo deverá ser construído conforme as 
orientações abaixo: 
2.5.1. Título completo do trabalho; 
2.5.2. Autores: Primeiro autor (1); Coautores (no máximo 6); Os nomes inseridos devem ser 
completos (sem abreviações). Deve-se inserir juntamente aos autores a respectiva instituição de 

http://deltacientifica.com.br/copisp2016/wp-content/uploads/2016/07/modelo_resumo_02.docx


 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ensino/ entidade/ empresa, seguida da sigla. (OBS: Caso não possua vínculo institucional ignorar o 
preenchimento).  
 
2.5.3. Texto do resumo: 
2.5.3.1. Deverá ser escrito em português, conciso, digitado de forma contínua, sem parágrafos. 
 
2.5.3.2.No caso dos Relatos de Experiência, o resumo deverá ser construído segundo estrutura 
apresentada abaixo: 
Introdução  
Objetivo  
Métodos  
Resultados  
Análise Crítica  
Conclusão  
Palavras-chave (máximo de três) 
Referências (máximo de três) 
 
2.5.3.3. No caso de Outros Estudos, devem-se utilizar os seguintes tópicos na construção do 
corpo do resumo: 
Introdução  
Objetivo  
Métodos  
Resultados e Discussão  
Conclusão  
Palavras-chave (máximo de três) 
Referências (máximo de três) 
 
2.5.3.4. As Palavras-chave deverão ser selecionadas segundo os Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS) na página http://decs.bvs.br/. 
2.5.3.5. As referências bibliográficas consultadas deverão ser citadas abaixo das palavras-chave, no 
formato da ABNT. Os trabalhos que desobedecerem à regra serão penalizados. 
2.5.3.6. Gráficos, tabelas e imagens não poderão ser incluídos devido à limitação de espaço. Para a 
análise e seleção dos trabalhos, somente será considerada a parte textual do resumo. Agências 
financiadoras ou apoiadoras do trabalho, caso existam, não devem ser referidas no resumo; estas, 
entretanto, podem ser referidas no momento da apresentação do trabalho. O uso de abreviaturas 
será restrito àquelas já identificadas anteriormente por extenso no texto do resumo. 
2.5.4. A qualidade do texto (gramática, ortografia e digitação) e as informações contidas no resumo 
são de inteira responsabilidade do autor. 

http://decs.bvs.br/


 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

3. DA SELEÇÃO 

3.1. Serão desclassificados os trabalhos que não obedecerem às normas gramaticais ou não 
estiverem dentro das normas estabelecidas. 
3.2. A comissão científica do evento será responsável pela avaliação dos trabalhos, de acordo com 
os seguintes critérios:  
3.2.1. Título: adequação ao conteúdo do resumo. 
3.2.2. Introdução: Qualidade e adequação ao objetivo do trabalho. 
3.2.3. Objetivo: Clareza, pertinência e consecução. 
3.2.4. Métodos: Adequação e qualidade. 
3.2.5. Resultados e Discussão/Análise Crítica: Clareza, consistência, análise dos dados e 
alcance aos objetivos. 
3.2.6. Conclusão: Coerência em função dos objetivos e resultados. 
3.2.7. Originalidade do trabalho. 
3.2.8. Relevância: Inovação e contribuição para área de conhecimento. 
3.2.9. Qualidade da redação: Ortografia e gramática. 
3.2.10. Organização do texto: Clareza e objetividade. 
 
3.3.Os autores/coautores receberão um e-mail com o Parecer Final sobre os trabalhos 
submetidos: 
a) Aceito: aprovado e apto para apresentação durante o evento. 
b) Não aceito: reprovado e não poderá ser apresentando durante o evento. 
 
3.4. Os autores/coautores que precisarem realizar ajustes/correções nos trabalhos receberão e-mail 
com as devidas orientações. 
 
3.5. Os trabalhos aprovados serão divulgados através do site oficial do congresso, 
http://www.deltacientifica.com.br/copisp2016, com a data, horário e local de apresentação,e todos 
os resumos que forem devidamente apresentados serão publicados nos Anais do evento. 
 

4. DAS APRESENTAÇÕES 

4.1. PÔSTER 
4.1.1.O horário e local da exposição e apresentação serão informados após a divulgação dos 
trabalhos aprovados. 
4.1.2.O apresentador do pôster obrigatoriamente deve ser um dos autores e estar inscrito no 
congresso. 

http://www.deltacientifica.com.br/copisp2016


 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

4.1.3.O apresentador deverá comparecer ao local de apresentação com pelo menos 30 minutos de 
antecedência ao horário previsto para sua apresentação. Deverá assinar a frequência, e estar 
usando o crachá de identificação. 
4.1.4.A afixação e remoção dos pôsteres serão de responsabilidade dos apresentadores do trabalho 
sob a orientação e de acordo com os horários autorizados pelos organizadores do evento. A 
comissão organizadora não se responsabiliza por danos, extravios, desaparecimento ou qualquer 
outro imprevisto que venha a ocorrer com os pôsteres ou outros materiais. 
4.1.5.O apresentador terá, no máximo, 10 minutos para expor seu trabalho que será avaliado por 
um docente designado pela comissão científica e não haverá equipamento de multimídia para essa 
atividade. 
4.1.6.A fabricação dos pôsteres é de responsabilidade dos autores do trabalho, e deve ser em forma 
retangular de 90 cm de largura por 120 cm de altura, em material, cores e estilos segundo a 
necessidade ou o desejo dos mesmos, com letras legíveis a uma distância de 2,00 m. 
4.1.7.O título deverá ser exatamente o mesmo utilizado no resumo e ser escrito em letras 
maiúsculas. Abaixo do titulo e com letras menores devem vir os nomes dos autores, das instituições 
envolvidas, da cidade e do estado. 
4.1.8. O corpo do trabalho deverá conter os mesmos tópicos utilizados no processo de submissão. 
Estas marcas devem estar legíveis e destacadas. Exemplo: "INTRODUÇÃO:" e "OBJETIVO:";  
 
4.2. PAINEL ELETRÔNICO 
4.2.1. Cada apresentador disporá de 10 (dez) minutos para cada apresentação.  Ao final de cada 
apresentação, o facilitador terá um período de 5 minutos para proceder à arguição do apresentador. 
Portanto cada trabalho terá um tempo máximo de apresentação (defesa + arguição) de 15 minutos. 
Exceder esse tempo implicará na interrupção da apresentação.  
4.2.2. O arquivo correspondente ao painel eletrônico deverá ser entregue em formato PDF, em 
dispositivo de armazenamento com saída USB (pen drive). Em slide único, formato pôster, 
orientamos que configure a página com o tamanho de 90x142 cm (vertical), assim, quando salvar e 
escolher o formato PDF, o resultado ficará na proporção correta.  
4.2.3. O corpo do trabalho deverá conter os mesmos tópicos utilizados no processo de submissão. 
Estas marcas devem estar legíveis e destacadas. Exemplo: "INTRODUÇÃO:" e "OBJETIVO:";  
4.2.4. Todas as apresentações de painel eletrônico deverão vir prontas, pois não estarão disponíveis 
computadores para ajustes. 
4.2.5.O painel deverá apresentar clareza e poderá ser ilustrado com: figuras, fotos, tabelas ou com 
outros recursos gráficos possíveis. 
4.2.6.O apresentador deverá estar presente no local de apresentação com, no mínimo, 30 minutos 
de antecedência para o início previsto da sessão em que ocorrerá sua apresentação. Deverá assinar 
a frequência, e estar usando o crachá de identificação. 



 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

4.2.7.Os trabalhos serão apresentados na forma de slide único, sendo projetados utilizando os 
recursos disponibilizados pela comissão organizadora no momento da apresentação, tais como, 
notebook e data show.  
 
4.3. COMUNICAÇÃO ORAL 
4.3.1. O apresentador do trabalho obrigatoriamente deve ser um dos autores e estar inscrito no VI 
COPISP. 
4.3.2.O apresentador deverá estar presente no local de apresentação com, no mínimo, 30 minutos 
de antecedência para o início previsto da sessão em que ocorrerá sua apresentação. Deverá assinar 
a frequência e entregar o material em dispositivo de armazenamento com saída USB. 
4.3.3.A apresentação deverá ser feita sob forma de exibição de slides digitais, através de arquivo de 
extensão *.PPT, *.PPTX - Outros formatos serão aceitos somente se o apresentador se 
responsabilizar pela apresentação.  
4.3.4.O primeiro slide deve conter o título, nome completo dos autores, bem como instituições 
envolvidas, cidade e Estado.  
4.3.5.A apresentação dos trabalhos aprovados na categoria oral será realizada em forma de 
exposição oral com duração de, no máximo, 15 minutos, seguida de um período de 5 minutos para 
eventuais questionamentos e serão avaliados por uma banca de docentes/ avaliadores. Portanto 
cada trabalho terá um tempo máximo de apresentação (defesa + arguição) de 20 minutos. 
 

5. DO JULGAMENTO 

5.1.O julgamento da apresentação é de inteira responsabilidade da Comissão Científica, segundo os 
critérios abaixo: 
5.1.1. Postura/Comportamento durante a apresentação.  
5.1.2.Objetividade e domínio na apresentação dos resultados. 
5.1.3.Uso adequado do tempo. 
5.1.4.Capacidade de expressão oral. 
5.1.5.Organização do conteúdo. 
5.1.6.Relação do resumo escrito com a apresentação oral. 
5.1.7.Formatação. 
5.1.8.Qualidade estética. 
5.1.9.Aspectos gráficos gerais. 
5.1.10.Linguagem adequada. 
5.1.11. Conhecimento teórico e prático. 
 
5.2. O julgamento será realizado em fichas padronizadas, com pontuação para cada um dos itens de 
avaliação.  



 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

5.3.Sob nenhuma circunstância serão reveladas as pontuações obtidas pelos trabalhos no momento 
da seleção ou da apresentação, bem como não serão identificados seus avaliadores. 
 

6. DA CERTIFICAÇÃO 

6.1. Os certificados de todos os trabalhos devidamente apresentados no congresso estarão 
disponíveis no site do evento.  
6.2.Na ausência de apresentação do trabalho para o avaliador, NÃO será emitido o certificado de 
apresentação e o trabalho não constará nos anais do evento. 
 

7. DA PREMIAÇÃO 

7.1. Os melhores trabalhos em cada categoria (Graduando / Pós-Graduando, Profissional e 
Residentes / Docentes) serão divulgados na cerimônia de encerramento do evento e receberão 
premiação e certificados de menção honrosa comprovando a respectiva colocação. 
7.2. Trabalhos aceitos e apresentados durante o evento poderão ser submetidos a número especial 
de uma revista e terão seu mérito avaliado pelo corpo editorial. 
 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
8.1.À comissão organizadora reserva-se o direito de cancelar, interromper, suspender ou adiar este 
processo no todo ou em parte, em caso fortuito ou de força maior. 
8.2.Os autores e orientadores dos trabalhos reconhecem e declaram, assumindo todas as 
responsabilidades legais, de forma irrevogável e irretratável, que todas as informações fornecidas, 
bem como o conteúdo do trabalho inscrito, são verdadeiras, próprias e originais. 
8.3.As comissões Organizadora e Científica são incontestavelmente soberanas nas suas decisões, 
inexistindo a possibilidade de recursos ou manifestações de qualquer espécie neste processo. 
8.4.Os componentes da Comissão Organizadora e da Equipe de Monitores poderão ser autores ou 
coautores de trabalhos e também poderão concorrer às premiações. 
8.5.Os casos omissos deste processo serão analisados pela Comissão Organizadora. 
 

 

Prof. Dr. Osmar de Oliveira Cardoso 

Presidente da Comissão Científica 


