
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE

7ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

III FÓRUM REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

 EDITAL DE CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

A  Comissão  de  Seleção  de  Trabalhos  do  III  Fórum  Regional  de  Educação
Permanente  em  Saúde,  componente  da  Comissão  de  Integração  Ensino-Serviço
(CIES/7ª  CRS),  torna pública a chamada para envio e apresentação de trabalhos de
profissionais  da  saúde,  acadêmicos  e  pesquisadores  no  III  Fórum  Regional  de
Educação Permanente em Saúde que acontecerá no dia 30 de novembro de 2016, na
Universidade  Federal  do  Pampa (UNIPAMPA –  Campus  Bagé),  sito a  Rua  Maria
Anunciação Gomes de Godoy nº 1.650, Bairro Malafaia, Bagé – RS.

1. DA SUBMISSÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS

1.1Serão  aceitos  trabalhos  e  relatos  de  experiências  de  profissionais  da  saúde,
acadêmicos e pesquisadores.

1.2O período para submissão de trabalhos transcorrerá de 10/10/2016 a 08/11/2016 e os
mesmos deverão ser submetidos em forma de resumo, contendo um máximo de 300
palavras (formato justificado), enviados em arquivo Word  (formato .doc), em fonte
Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1.0.

1.3Os resumos devem ser estruturados, contendo  Introdução,  Métodos,  Resultados e
Conclusão,  OU,  no  caso  dos  relatos  de  experiência,  Introdução,  Relato  e
Conclusão.

1.4O título  do  trabalho  deve  ser  conciso  e  informativo,  contendo máximo de  150
caracteres com espaços. O título deverá estar posicionado em formato centralizado,
acima do resumo, em negrito.

1.5O nome completo  dos autores,  em ordem de autoria,  deverá  estar  centralizado,
posicionado logo abaixo do título do trabalho. A titulação ou instituição vinculada a
cada autor deverá estar indicada através de numeração em sobrescrito. Serão aceitos
trabalhos com no máximo 5 autores.

1.6Os trabalhos serão avaliados pela Comissão de Seleção de Trabalhos, e o resultado
(aceite ou recusa) será enviado por e-mail  aos candidatos participantes até o dia
18/11/2016. 

1.7Toda a comunicação referente à submissão e aprovação de trabalhos dar-se-á pelo e-
mail: forum.educacao.7crs@gmail.com



1.8Ao enviar o trabalho, o candidato deverá especificar no assunto do e-mail o nome
completo  do  autor  principal,  e  anexar  ao  e-mail  o  preenchimento  da  ficha  de
inscrição de trabalho, juntamente com o resumo, conforme modelo em anexo. Ao
preencher a ficha, o candidato deverá optar pela preferência de apresentação (oral ou
pôster).

1.9Ficará a cargo da Comissão deferir 5 trabalhos para a modalidade de apresentação
oral  entre os candidatos para tal,  sendo priorizados os relatos de experiência de
trabalhadores  na  área  da  saúde.  Os trabalhos  que  não  forem  selecionados  para
apresentação oral,  serão deferidos para a apresentação na modalidade de pôster,
mediante confirmação/aceite do participante.

2. DA APRESENTAÇÃO

2.1 A Comissão de Seleção de Trabalhos divulgará a relação dos trabalhos aprovados
para apresentação oral da seguinte forma: nome do apresentador,  título do trabalho,
horário da apresentação e ordem de apresentação.

2.2 Para  apresentações  orais,  haverá  disponibilidade  de  recursos  audiovisuais.  As
apresentações  devem  ser  preparadas  em  PowerPoint e  enviadas  em  PDF  até  dia
28/11/2016 para o e-mail forum.educacao.7crs@gmail.com

2.3 A apresentação dos trabalhos orais será de 15 minutos para explanação e 05 minutos
para o debate.

2.4 Os trabalhos de modalidade pôster deverão ser afixados pelos autores durante a
abertura do evento, em local designado, deixando-os expostos até o final do evento.

2.5  Será obrigatório aos autores dos pôsteres posicionarem-se próximo aos trabalhos
para  apresentação  dos  mesmos,  durante  período  específico  determinado  na
programação, nos dois turnos.

3. DA FORMATAÇÃO DO PÔSTER

3.1 O tamanho do pôster deverá ser de 0,9 m de largura x 1,20 m de altura.

3.2  Os elementos essenciais que deverão estar contidos no pôster são: título, autores,
titulação/instituição, endereço de e-mail para contato do autor principal.

3.3 O  corpo  do  texto  deverá  seguir  estruturação  do  resumo:  Introdução,  Métodos,
Resultados e Conclusão, OU, no caso dos relatos de experiência, Introdução, Relato e
Conclusão.

3.4 Para que o pôster possa ser lido facilmente a uma distância de aproximadamente 2
metros, deverá ser utilizada fonte de tamanho mínimo 28. Para o nome dos autores e
titulação/instituição, poderá ser utilizada fonte de tamanho 22.

3.5 O pôster deve ser autoexplicativo, de forma que o leitor tenha uma compreensão
total do trabalho.

4. DA CERTIFICAÇÃO



4.1 Todos os participantes (ouvintes) do III Fórum Regional de Educação Permanente
em Saúde que se fizerem presentes em ambos os turnos do evento, mediante lista de
presença distinta (uma pela manhã e outra no turno da tarde) receberão Atestado de
participação.

4.2 Os  autores  receberão  certificado  de  apresentação  do  trabalho  na  modalidade
realizada desde que assinem a lista  de presença  no momento  da sua apresentação,
determinada na programação.

5. CONTATO

5.1 Em  caso  de  dúvidas  e  esclarecimentos,  entrar  em  contato  pelos  e-mails:
forum.educacao.7crs@gmail.com  ou  nuresc-7crs@saude.rs.gov.br  .

Bagé, 06 de Outubro de 2016. 

Daltro Silveira Paiva

Coordenador da 7ª Coordenadoria Regional de Saúde
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Ficha de Inscrição de Trabalhos

AUTOR PRINCIPAL E 

E-MAIL

CO-AUTORES (MÁXIMO 4)

TÍTULO DO TRABALHO
(Máximo 150 caracteres)

MODALIDADE DA
APRESENTAÇÃO

(   ) Oral (   ) Pôster

CLASSIFICAÇÃO (   ) Trabalho Acadêmico (   ) Relato de Experiência

INSTITUIÇÃO VINCULADA
ou LOCAL DE REALIZAÇÃO

DO TRABALHO

Descreva aqui o seu RESUMO conforme exemplo abaixo:

TITULO DO RESUMO (MÁXIMO 150 CARACTERES COM ESPAÇOS)

Nome Completo Autor1; Nome Completo Autor2...

1.Graduação em Enfermagem (URCAMP)

2. Pós-graduação em Saúde 

Corpo de texto contendo Introdução,  Métodos,  Resultados e  Conclusão,  OU, no caso
dos relatos de experiência,  Introdução e  Relato. Máximo 300 palavras (Letra Times
New Roman, Fonte 12, Espaçamento entre linhas 1,0).


