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1 OBJETIVOS
O Núcleo de Estudos em Medicina Social e Preventiva da UFAL/Arapiraca em parceria com os
acadêmicos do 6º período do Curso de Medicina realiza o I Seminário de Prevenção à Sífilis em
Arapiraca: compartilhando estratégias de diagnóstico e cuidado. Evento que reunirá estudantes,
acadêmicos, gestores e profissionais de saúde para discutir os desafios da epidemia de Sífilis em
Arapiraca – AL e as estratégias de diagnóstico e cuidado. O evento visa compartilhar
conhecimentos, experiências e vivências multiprofissionais, visando promover melhorias para a
saúde da população.

2 SUBMISSÃO DE TRABALHOS
2.1 O período de inscrição para apresentação de trabalhos, na modalidade pôster, será entre
19 de setembro de 2018 a 26 de setembro de 2018. A inscrição será realizada no site do FormSUS
(http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=41917&exibe_menu=0&exib
e_duvidas=0&exibe_perfil=usuario).
2.2 Será aceito UM resumo por inscrito na qualidade de 1º AUTOR. Cada resumo poderá ter até
06 autores (01 autor + 05 coautores), incluindo o relator e o orientador. É obrigatória a inclusão
de um orientador (profissional com nível superior) entre os autores.
2.3 O conteúdo do(s) trabalho(s) científico(s) será de responsabilidade do(s) autor(es);
2.4 Os resumos dos trabalhos serão encaminhados para avaliação de consultores ad hoc deste
evento. Os trabalhos aprovados serão divulgados no site do evento.
2.5 Serão aceitos trabalhos nas seguintes categorias: Relato de experiência; estudo reflexivo;
pesquisa de campo; revisão bibliográfica e estudo de caso.
2.6 Os relatores devem submeter arquivos de resumo diretamente no sistema on-line do
evento, nos campos próprios para isso.
2.7 A Comissão Científica reserva-se o direito de desclassificar os trabalhos científicos que não
obedecerem às normas que configurarem plágio (A violação dos direitos autorais é CRIME
previsto no artigo 184 do Código Penal, com punição que vai desde o pagamento de multa até
a reclusão de quatro anos, dependendo da extensão e da forma como o direito do autor foi
violado. Respaldo legal: Art. 5º; inciso XXVII (Constituição da República Federativa do Brasil); Art.
1.228 (Código Civil), Art. 184 (Código Penal) Lei nº 9.610/98 (Lei do Direito Autoral - LDA).
2.8 O relator da modalidade Pôster deverá estar disponível para submeter-se aos
questionamentos da comissão avaliadora. O relator deve permanecer no local de apresentação
de acordo com o cronograma disponibilizado pela Comissão Científica.
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3. DO CRONOGRAMA REFERENTE AOS TRABALHOS CIENTÍFICOS
- Submissão dos trabalhos: 19 de Setembro de 2018 a 26 de Setembro de 2018.
- Avaliação dos trabalhos: 24 a 28 de Setembro de 2018.
- Divulgação dos trabalhos aceitos: A partir de 28 de Setembro de 2018.

4. ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO RESUMO SIMPLES
4.1 O texto deve ser organizado de forma estruturada, em: TÍTULO, AUTORES, INTRODUÇÃO,
OBJETIVOS, MÉTODO, RESULTADOS E DISCUSSÃO, REFERÊNCIAS.
4. 2 Após uma linha (espaço) do resumo simples deve-se utilizar a expressão “Palavras-chave:”.
Incluir, no mínimo, três e, no máximo, cinco termos separados por “ponto” e iniciados com letra
maiúscula. USAR os Descritores em Ciências da Saúde (DECS) (http://decs.bvs.br/).
4. 3 Devem ser excluídas do texto tabelas e/ou figuras.
4.4 O resumo simples deverá ser formatado para um tamanho de página A4, com margens
superior, inferior, esquerda e direita de 2,5 cm. Deve ser empregada fonte Times New Roman,
tamanho 12, texto justificado. O espaçamento entre as linhas deverá ser simples e escrito em
parágrafo único.
4.5 O TÍTULO do trabalho em letras maiúsculas, utilizando fonte Times New Roman, corpo 14,
em negrito, centralizado.
4. 6. Após duas linhas (espaços) do Título, devem aparecer os Nomes Completos dos Autores,
em fonte Times New Roman, corpo 12, sem destaques. Os nomes devem estar alinhados à
direita um abaixo do outro e grafados somente com as primeiras letras maiúsculas. O nome do
RELATOR deve estar sublinhado. Fazer chamada com número arábico sobrescrito, após o último
sobrenome de cada autor, para indicar a formação acadêmica, titulação, afiliação, participação
em grupos ou projetos de pesquisa e o endereço eletrônico (e-mail) apenas do
RELATOR/APRESENTADOR. O orientador deve ser o último autor a ser listado.
4.7 Os Resumos devem ter no máximo 300 (trezentas) palavras.
4.8 As referências não serão contabilizadas nas 300 (trezentas) palavras do resumo e estão
limitas a 05 (cinco) referências.

