
 

Instruções para Submissão de Resumos 

Normas para elaboração dos Resumos e E-pôsteres 

Autoria dos Trabalhos 

Poderão inscrever trabalhos: profissionais da área da saúde, gestores em saúde, docentes, 
pesquisadores, pós-graduandos e discentes. Serão aceitos no máximo um trabalho por relator. 
Relatos de experiências sem número máximo de autores e pesquisas concluídas no máximo (6) 
seis autores por trabalho.  

Modalidade dos Trabalhos 

Poderão ser inscritos apenas relatos de experiências e pesquisas concluídas, EXCETO REVISÕES. Os 
resumos deverão ser elaborados de acordo com os Templates disponibilizados no site do evento, 
sendo um modelo para relato de experiência e outro para pesquisa concluída. Os trabalhos que 
não obedecerem as normas de elaboração do resumo serão automaticamente reprovados. 

Forma de Submissão do Trabalho 

A submissão do resumo será realizada pelo CAEX UNIFAL, no mesmo sistema eletrônico de 
inscrição ao evento, entre os dias 30 de agosto a 08 de outubro de 2021. A Comissão 
Organizadora não se responsabiliza pela submissão dos resumos não recebida no prazo previsto 
por motivo de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento de 
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. 

Seleção dos Trabalhos 

Os trabalhos serão avaliados por uma Comissão Científica, sendo considerados “APROVADO” ou 
“REPROVADO”. Para o trabalho aprovado haverá indicação do horário e do link de apresentação 
do e-pôster online disponibilizados na página do evento no dia 22 de novembro de 2021.  

Será conferido um Certificado pela Pró-Reitoria de Extensão da UNIFAL-MG para cada trabalho 
apresentado no evento em que constarão os nomes dos autores inseridos/vinculados ao resumo 
no ato de sua submissão. 



Apenas os trabalhos “APROVADOS” e apresentados na modalidade e-pôster online serão 
inseridos nos Anais do evento. Será conferida premiação para os trabalhos classificados em 1º, 2º 
e 3º lugares, tanto para relatos de experiência, como pesquisas concluídas. Será também 
conferida Menção Honrosa. 

Critérios de Avaliação dos trabalhos 

Serão avaliados os seguintes itens: 
 

1. Contextualiza a temática sobre a pandemia da COVID- 19 

2. Apresenta contribuição e impacto social  
3. Apresenta tema relevante e inovador 

4. Demonstra organização, capacidade de síntese e clareza de ideias 
5. Considerações Finais ou Conclusão: fundamento, coerência e alcance 

 

INSTRUÇÕES PARA ENVIO DE TRABALHOS 

As submissões de resumos serão aceitas no período de 30 de agosto a 08 de outubro de 2021.  Os 
resumos deverão ser enviados pelo CAEX (Sistema Eletrônica da Pró-Reitoria de Extensão da 
Universidade Federal de Alfenas).  

Resumos submetidos fora das normas definidas pela Comunicação Científica serão 
automaticamente reprovados.  

Para submeter resumo o relator e os demais autores deverão estar inscritos no evento (Mais 
informações em "Inscrições"). 

O relator, após concluir sua inscrição no evento, deve clicar novamente na aba "Inscrições"; na 
linha correspondente à sua inscrição neste evento, clicar em "gerenciar" - na coluna 
correspondente às "Submissões"; preencha o "Formulário de Submissão" e envie o arquivo - em 
formato "doc" (word) do resumo elaborado conforme o modelo fornecido. No link "Gerenciar 
Autores" informe ao sistema os nomes - inclusive o seu - de todos os autores do trabalho, 
assinalando seu próprio nome como primeiro autor e relator. 

Importante 

A emissão do certificado de apresentação de trabalho é condicionada à sua apresentação no 
evento e à efetivação da inscrição do relator e dos demais autores no evento.  

A inscrição no evento é GRATUITA e deverá ser realizada por meio do CAEX UNIFAL. Para aqueles 
não cadastrados no CAEX, é necessário primeiramente preencher o cadastro (não sou cadastrado) 
para em seguida efetivar a sua inscrição na aba “inscrições”. Para selecionar o evento “II Simpósio 
Nacional de Residências na Atenção Básica/Saúde da Família” o participante deverá rolar a barra 
com os nomes dos eventos/cursos disponíveis e selecionar o evento.  

Os certificados de apresentação de trabalhos serão emitidos com o titulo do trabalho exatamente 
conforme inserido no CAEX no ato da submissão. 

http://www.unifal-mg.edu.br/extensao/2719_aben_90_xxxii_sem_enf_unifal_inscr


Somente autores inseridos/vinculados ao resumo no ato de sua submissão constarão no 
certificado de apresentação do trabalho. 

A listagem dos autores neste certificado é iniciada pelo nome do primeiro autor, que será o relator 
do trabalho, seguido dos demais autores na ordem em que foram inseridos/vinculados ao resumo. 

INSTRUÇÕES GERAIS DE APRESENTAÇÃO DOS E-PÔSTERES 

O e-pôster deverá ser elaborado de acordo com os Templates disponíveis no site do evento, sendo 
um modelo de e-pôster para relato de experiência e outro para pesquisa concluída. O relator será 
responsável em acessar a sala de apresentação do trabalho 30 minutos antes por meio do link a 
ser divulgado no site do evento no dia 22 de novembro de 2021. 

A apresentação dos trabalhos na modalidade e-pôster online será realizada no dia 04 de 
dezembro de 2021, com início às 8 horas de Brasília. 


