
REGRAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMO SIMPLES 

 

1. Essa submissão trata-se de um resumo simples. 

2. O período para o envio do resumo simples é do dia 06/03/2023 até o dia 06/04/2023.  

3. O resultado da aprovação será enviado via e-mail do autor que submeteu o trabalho até 

dia 04/05/2023, com respectiva sessão da apresentação e número que deverá fixar o 

banner para apresentação dia 20/05, no período da manhã. 

4. Para submissão do resumo, é necessário ter realizado primeiramente a inscrição no 

Simpósio através do link: https://uniarp.edu.br/eventos/iii-simposio-internacional-

interdisciplinar-dos-cursos-da-area-da-saude/ 

5. O resumo deverá ser submetido on-line através do site: 

https://uniarp.edu.br/eventos/iii-simposio-internacional-interdisciplinar-dos-cursos-da-

area-da-saude/ 

6. Somente participantes inscritos no evento, terão direito ao envio de resumo.  

7. O apresentador do trabalho (pôster), obrigatoriamente, deverá estar inscrito no evento 

e com seu nome sublinhado no pôster. 

8. A área temática mais adequada ao estudo do trabalho deve ser indicada conforme 

áreas abaixo: 

 

✓ Estudo experimental 

✓ Revisão de literatura 

✓ Estudo de caso 

✓ Estudo clínico 

✓ Trabalhos de extensão (artigos e relatos de experiências) 

 

9. Resumos aceitos e que vierem a ser apresentados (pôster) terão direto a apenas um (01) 

certificado no nome do primeiro autor, constando também os nomes de todos os demais 

autores e o título do trabalho. 

10. Resumos submetidos que não atendam às especificações de condições e estrutura 

recomendadas não serão aceitos. 

11. Estudo que necessitam da aprovação do comitê de ética, só serão aceitos com o 

número da aprovação do comitê de ética.  

 

Premiações: 

1. Pôsteres: Haverá menção honrosa para os três primeiros colocados de cada modalidade, 

descrito no item 7. 

 

Resumos: 

- Título (com apenas a primeira letra maiúscula) 

- Autores (nome completo, seguido da numeração em relação à Instituição pertencente) –

Limite máximo de 6 autores. 

- Afiliação: Numeração, seguida da instituição correspondente (exemplo: 1Universidade 

do Alto Vale do Rio do Peixe). 

- Palavras-chave (de 3 a 5, separadas por vírgula) 



- Corpo do resumo, limitado a 250 palavras em língua portuguesa, fonte Arial, tamanho 

12, entre linhas de 1,5 contendo obrigatoriamente: 

1. Introdução (uma breve justificativa e o objetivo da pesquisa); 

2. Métodos (incluem: informações como idade e gênero no caso de experimentos com 

humanos, e idade, peso e gênero no caso do uso de animais de laboratório; principais 

métodos utilizados; análise estatística); 

3. Resultados (apresentar os resultados da maneira mais clara e detalhada possível, 

incluindo os resultados numéricos com medidas de dispersão); 

4. Conclusão (resumir e explicar o significado de suas descobertas / resultados do estudo 

/ ou implicações futuras dos resultados); 

- Aprovação na Comitê de Ética: acrescentar o nome do comitê e número de aprovação 

do estudo. 

- Apoio financeiro 

-Os trabalhados serão submetidos ao programa para verificação de plágio, acusado 

positivo, poderá ser passivo de recusa para apresentação. 

OBS: Para as apresentações, os trabalhos deverão obrigatoriamente utilizar o template 

disponível pelo simpósio em .pptx (fonte arial), sendo passível de não apresentação, caso 

não esteja no modelo exigido. 


