NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Os trabalhos serão apresentados em sessão pôster e podem ser enviados por
profissionais e estudantes de qualquer área, inscritos no evento. Os trabalhos
devem tratar-se da temática Hanseníase.

NORMAS PARA CONFECÇÃO DO PÔSTER
Pesquisas concluídas (estudos de caso, revisões sistemáticas e outros) e
relatos de experiência, segundo a dimensão temática do V Seminário de
Educação em Hanseníase e seus desdobramentos. A apresentação será
visual, disponibilizada em local onde possa ser realizado um agrupamento de
pôsteres, divididos por temas que se interrelacionem ou se complementem. O
pôster permanecerá exposto em local indicado para tal, de acordo com tempo
destinado à sessão. Deverá ser apresentado em painel com dimensões de 120
cm de altura por 90 cm de largura, afixado pelos autores. Ver normas para
elaboração de resumos.

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS DAS PRODUÇÕES
CIENTÍFICAS
Os resumos deverão estar de acordo com as seguintes normas:
1. Os resumos deverão ser enviados em lauda com margem superior e
esquerda 3,0 cm, direita e inferior 2,5 cm.
2. O título deverá estar em letras maiúsculas com recuo de 2,0 cm à esquerda.
3. Os nomes dos participantes do projeto devem estar completos e alinhados à
direita logo abaixo do título. O nome do relator deve vir primeiro e estar
sublinhado. O relator do trabalho obrigatoriamente deve está inscrito no evento.
4. O texto deverá conter no máximo 250 palavras e ser escrito em letra Arial,
tamanho 12, espaço 1,5, sem parágrafo, contendo informações essenciais
(estrutura

de

texto):

introdução,

objetivo(s),

metodologia,

resultados,

conclusões e referências (no máximo 5). Deverão ser indicados de 3 a 5
descritores. Para citá-los, consultar DeCS no site: www.bireme.br.
5. Não serão aceitos trabalhos fora das normas de elaboração de resumos do
V Seminário de Educação em Hanseníase.
6. Cada participante do evento poderá inscrever até 3 trabalhos como relator.

ENVIO DOS RESUMOS
Para

submeter

seu

trabalho

mande

seu

resumo

para

o

e-mail:

vseminariohansen@gmail.com até o dia 30.09.2012 improrrogável.
O resumo deve ser enviado como mensagem em anexo, obedecendo às
normas para elaboração dos resumos.
No e-mail devem constar também: nome completo, endereço e telefone do
relator do trabalho.
O relator receberá uma mensagem por e-mail de confirmação de recebimento
do resumo e também a de aprovação.

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
Além dos requisitos de preparação dos resumos listados, o processo de
avaliação seguirá as regras a seguir:
1. O conteúdo do resumo deve estar de acordo com a temática do evento.
3. O conteúdo deve apresentar coerência metodológica.
4. Deve haver encadeamento lógico entre as partes do resumo, de modo a dar
compreensão ao texto.
5. O resumo deve ser escrito de maneira clara, coerente e concisa.
6. O texto deverá apresentar pertinência científica, tendo coerência teórica
entre suas partes.

