
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

Os trabalhos deverão ser formatados somente como artigo completo (de 8 a 15 folhas) com as 

seguintes especificações e conforme o modelo. 

 

Especificações: 

• Os melhores trabalhos serão escolhidos para compor um livro com a temática do 

evento; 

• Os demais artigos serão publicados nos Anais do evento; 

• Só poderão ser submetidos trabalhos inéditos que não tenham sido publicados na 

íntegra em outros eventos, revistas, livros, e que também não tenha sido submetidos 

simultaneamente a outro evento, periódico, ou qualquer outro veículo de 

comunicação científica; 

• Todos os trabalhos selecionados serão apresentados durante o evento. 

• O autor deve inscrever o trabalho em uma das seguintes áreas: Saúde Coletiva Saúde 

Coletiva, Atenção Básica em Saúde, Educação em Saúde e Saúde da família 

• Todo o texto deve ser elaborado em português. 

• O artigo deve ser enviado em formato do Word, anexado ao formulário eletrônico. 

• Formatação do Artigo: 

o Papel A4, Letra Arial, tamanho 12pts, alinhamento justificado, espaçamento 

1,5 entre linhas, margens esquerda e superior 3,0cm, e inferior e direita – 

2,0cm.  

o Título: em negrito, centralizado e somente a inicial em maiúsculo. 

o Autores: o nome completo dos autores deve ser inserido abaixo do título e a 

afiliaçãodeve ser inserida como nota de rodapé com a identificação titulação 

máxima, nome da instituição de afiliação por extenso e email de cada autor. 



Para garantir que o seu nome seja citado de maneira uniforme, o autor deve 

padronizar seu nome e sobrenome em todos os artigos em que for autor ou 

coautor. 

o Resumo: Deve ser exibido abaixo dos nomes dos autores com no máximo 250 

palavras e formatado em espaçamento simples. O resumo deve expor os 

objetivos do estudo, descrevendo sucintamente os métodos utilizados, 

resultados e conclusões obtidas. O resumo deve ser conciso e não deve conter 

gráficos, figuras, fotos, tabelas, abreviaturas, siglas, citações e referências 

bibliográficas. Deve, preferencialmente, atender à seguinte estrutura: 

Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultados, e,Conclusões. 

o Palavras-chave: Após o resumo devem ser listadas de 3 a 5 palavras-chave, 

preferencialmente disponíveis no DECS (http://decs.bvs.br/). 

o O corpo do artigo deve apresentar as seguintes seções: Introdução, 

Metodologia, Resultados/Discussão, e Conclusões. 

o As citações devem ser elaboradas pela ABNT (autor/data) e referências devem 

também ser elaboradas segundo normas da ABNT. As referências devem ser 

formatadas em espaço simples, e alinhadas à esquerda. 

o Após as referências pode ser inserida uma seção de agradecimentos(opcional) 

às instituições que financiaram o estudo e demais colaboradores. 


