
Normas para a elaboração de relatos 
de experiências 

 

Relatos de Experiências (Oral ou Pôster): 

Poderão ser inscritos relatos de experiências relacionadas com a temática do evento. As 
mesmas poderão ser inscritas nas modalidades Oral ou Pôster, seguindo os procedimentos 
de inscrição de trabalhos para o evento. 
Os Resumos de Relato de Experiência em Saúde Coletiva referem-se ao desenvolvimento 
de atividades e ações relacionadas à capacitação de profissionais, organização e 
gerenciamento de políticas, programas e serviços, mobilizações e ações vivenciadas junto 
a (e/ou pela) comunidade, iniciativas desenvolvidas pelos serviços de saúde, de educação 
e outros em temáticas relacionadas à programação do II Simpósio em Gestão do Cuidado 
em Saúde do PPGSCol/UNESC. 
 
Nesta categoria de trabalhos, serão aceitos relatos de experiências que foram 
desenvolvidas ou estão em curso. Essa categoria não se destina, portanto, à apresentação 
de resultados de pesquisas científicas. 

• Título: deve ser objetivo, conciso e informativo. O campo deve ser preenchido com 
LETRAS EM CAIXA ALTA e conter até 170 caracteres, considerando os espaços.  
• Autores: informar nome completo, nome em formato para referência e filiação 
institucional. Primeiro deve ser informado o autor principal e em seguida, se houver, o(s) 
coautor(es). 

• Apresentador do trabalho: indicar o nome, a filiação institucional e o correio eletrônico 
do autor principal ou coautor que apresentará o trabalho. 

• Resumo: o texto deve ser objetivo e conciso. Os tópicos a seguir são obrigatórios e 
possuem campos específicos para preenchimento. Esses campos não devem ser 
preenchidos com letras em caixa alta. Entre parêntesis, estão o número máximo de 
caracteres de cada campo, incluindo os espaços. 

Período de Realização (100) 
Objeto da experiência (150) 
Objetivos (300) 
Metodologia (500) 
Resultados (500) 
Análise Crítica (500) 
Conclusões e/ou Recomendações (450) 

Observações: 

Indicar o período de realização, considerando que não serão aceitas experiências 
concluídas há mais de três anos. 

Gráficos, tabelas, imagens e lista de referências bibliográficas não poderão ser incluídos 
devido à limitação de espaço. 

 


