
 

 

NORMAS PARA ENVIO DE RESUMOS DE 
TRABALHO 

 
As submissões dos resumos serão realizadas exclusivamente online no site do evento 

https://www.simposioneonatal.com.br 

 

Os trabalhos serão classificados em categorias e nas áreas temáticas. 

 

• Categorias: 

1. Ensino 

2. Extensão 

3. Pesquisa 

4. Relato de caso/experiência 

 

• Áreas temáticas: 

1. Aplicações clínicas em Perinatologia/Neonatologia / Multiprofissional. 

2. Atenção Perinatal e Neonatal / Multiprofissional.  

3. Ciências básicas em Perinatologia/Neonatologia / Multiprofissional. 

4. Educação em saúde Perinatal e Neonatal / Multiprofissional.  

5. Afecções em Perinatologia/Neonatologia / Multiprofissional. 

6. Segurança e bioética em Perinatologia/Neonatologia / Multiprofissional. 

 

 

Formatação dos Resumos: 

 

O arquivo da submissão deverá ser em formato Microsoft Word, 

O título deverá conter no máximo vinte e cinco palavras em português e inglês, 

centralizadas e em negrito. Utilizar fonte Arial tamanho 14. 



 

 

Apenas a primeira palavra com a letra inicial maiúscula, exceto nomes científicos, 

abreviaturas e siglas.  

Os nomes dos autores deverão ser listados em sequência e centralizados abaixo do 

título, por extenso, e com primeira letra de cada nome maiúscula. Informações sobre os 

autores: nome completo, instituição de vínculo acadêmico /profissional. Utilizar a fonte 

Arial, tamanho 12. 

 

O resumo (ensino, pesquisa, extensão) deverá conter até 250 palavras, fonte Arial, 

tamanho 11, com informações sucintas sobre o objetivo da pesquisa, os métodos 

empregados, os resultados e conclusão. O relato deverá conter até 250 palavras, fonte 

Arial, tamanho 11, com informações sucintas sobre o objetivo, relato e conclusão.  

Colocar todo resumo e ou relato em um único parágrafo, com formatação de parágrafo 

do tipo “justificado”, sem delimitação de margens. Deverão ser acrescentadas no final do 

resumo/relato e abstract, seis palavras chave que identifiquem o tema. Nos 

resumos/relatos não serão aceitos gráficos, tabelas ou figuras. 

 

 

Os conteúdos dos trabalhos submetidos, bem como as questões éticas, serão de 

responsabilidade do (s) autor (es). 

 

É de responsabilidade do(s) autor(es) do(s) trabalho(s) o correto preenchimento da 

plataforma de envio. 

 

Atentar para preencher em cada campo do sistema apenas o que for solicitado. O não 

cumprimento desta regra significará a não aprovação do(s) trabalho(s). 

 

Qualquer um dos autores inscritos, que tenha efetuado o pagamento e esteja credenciado 

no evento poderá submeter e apresentar o trabalho em forma de e-pôster. 

 



 

 

O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) ser preenchido(s) de forma correta nesta 

plataforma de envio (tanto a grafia quanto a ordem de autoria), pois será (ão) 

utilizado(s) para a confecção do(s) certificado(s). 

 

Não serão aceitos quaisquer pedidos de correção relacionados à autoria e conteúdo dos 

resumos/relatos após o término do período de submissão. 

 

É de responsabilidade dos autores dos resumos a revisão textual completa. 

Será motivo de desclassificação a identificação dos autores nos campos da estrutura do 

resumo. 

 

 

Os resumos serão recebidos até dia 16 de julho de 2019 

Resultados dos trabalhos aprovados até dia 16 de agosto de 2019. 

  

 

Avaliação dos resumos de trabalhos: 

 

A avaliação dos resumos enviados será realizada por um a comissão constituída para 

essa finalidade. Para a avaliação serão levados em conta: estruturação e formatação do 

resumo; conteúdo deve apresentar coerência teórica e metodológica. 

Não serão divulgadas as notas, assim como todo o conteúdo resultante do processo 

avaliativo dos trabalhos, tanto em caso de aprovação como de reprovação. Será 

assegurado o anonimato dos autores e avaliadores dos trabalhos. 

 

 

 


