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EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
A comissão científica no uso de suas atribuições torna público o edital para submissão de trabalhos
para o II CONGRESSO DE NEUROCIÊNCIAS, comunicando que:
 Os trabalhos deverão ser enviados para apresentação no formato de Resumo Simples. Sendo que os
trabalhos aprovados serão publicados em anais pela Revista Eletrônica Acervo Saúde.
 A forma de apresentação será em “Pôster eletrônico”.
 Os trabalhos deverão ser submetidos do dia 24/04/2017 até o dia 20/05/2017 às 23:59h.
 O tema do trabalho deverá estar em consonância com o congresso, versar em áreas correlatas às
neurociências, como, por exemplo: neurologia, psiquiatria, psicologia, pedagogia, filosofia, linguística,
antropologia e afins.
 A confirmação do recebimento do trabalho se dará através do e-mail e em até 48 horas após o
recebimento pela comissão cientifica.
 Cada trabalho deverá ter no MÁXIMO 6 autores contando o orientador.
 Os resumos deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE PELO PRIMEIRO AUTOR, POR E-MAIL
PRÓPRIO, para o seguinte endereço eletrônico: trabalhos@congressoneurociencias.com.br em arquivo
Word (doc ou docx).
 Para o envio de trabalhos, no mínimo 2 (dois) autores deverão estar inscritos no evento (OBS: Não se
aplica em caso de autor único) e a cópia dos 2 (dois) comprovantes de inscrição, emitidos pela
Comissão Organizadora do II Congresso de Neurociências, deverão ser anexados e enviados pelo
primeiro autor juntamente com o trabalho; todos esses arquivos anexados e enviados em um ÚNICO email com o seguinte assunto: [TÍTULO DO TRABALHO (EM CAIXA ALTA)].
OBS: OS TRABALHOS ENVIADOS SEM OS COMPROVANTES OU COM FUGA DO ASSUNTO
(NEUROCIÊNCIA) DO CONGRESSO NÃO SERÃO AVALIADOS.
IMPORTANTE:
 Se o trabalho for enviado por um e-mail que NÃO seja o do primeiro autor, o mesmo não será
avaliado.
 Só será aceito um ÚNICO ENVIO (envios posteriores com correções do mesmo trabalho, com novos
trabalhos ou com comprovantes de inscrição não serão considerados).
 Caso o participante queira enviar mais de um trabalho como primeiro autor, deverá juntá-los e enviálos TODOS DE UMA VEZ, EM UM ÚNICO E-MAIL, atentando-se para que seja enviado também,
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no mesmo e-mail, os comprovantes de dois autores inscritos no evento de cada trabalho (com exceção
dos trabalhos de autoria única).
 É de total responsabilidade do primeiro autor o envio desses comprovantes de inscrição.
 NÃO HAVERÁ apresentação do(s) trabalho(s) no dia do evento, os mesmo serão expostos em mídias
eletrônicas durante o evento, no sábado.
 Somente o primeiro autor ganhará o certificado de apresentação; os demais autores deverão tirar
cópias.
 Os resumos serão analisados pelo corpo de avaliadores do evento, podendo aprová-los ou não para
exposição em caráter irrevogável.
 TODOS os trabalhos com seres humanos, animais ou materiais deles provenientes deverão ter sido
aprovados por um Comitê de Ética em Pesquisa. (Não se aplica às revisões de literatura) – As
informações recebidas por nós serão de inteira responsabilidade dos autores.
 Será permitido o envio de ATÉ 2 (DOIS) TRABALHOS DIFERENTES como primeiro autor, que não
poderão ser baseados em um mesmo estudo de investigação. Como segundo autor não haverá limite
máximo de trabalhos.
Os critérios para aprovação do resumo:
1) Relevância e Originalidade;
2) Clareza e pertinência dos objetivos;
3) Coerência metodológica;
4) Delineamento da pesquisa adequada aos objetivos;
5) Descrição dos métodos/procedimentos e amostra da pesquisa;
6) Descrição clara do tipo de análise utilizada (descritiva ou analítica), adequadas ao delineamento
do estudo;
7) Definição clara dos resultados e variáveis do estudo;
8) Importância para o avanço do conhecimento;
9) Potencial de aplicabilidade;
10) Impacto dos resultados.
 OBS: Cada critério acima valerá 10 (dez) pontos. Os resumos aprovada terá nota igual ou superior a
70%.
 OS TRABALHOS QUE NÃO SEGUIREM TODAS AS NORMAS PRÉ-ESTABELECIDAS NESTE
EDITAL SERÃO AUTOMATICAMENTE EXCLUÍDOS PELA COMISSÃO AVALIADORA.
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SOBRE

OS

TRABALHOS

SELECIONADOS

PARA

EXPOSIÇÃO

EM

“PÔSTER

ELETRÔNICO”
Os trabalhos selecionados para exposição de pôster eletrônico serão divulgados até o dia 29/05/2017 via
páginas de redes sociais e/ou e-mail do candidato.
 Os trabalhos selecionados nessa modalidade ficarão expostos durante o evento em mídias, para isso
cada autor deve enviar até dia 31/05/2017 o pôster virtual (ou seja, não impresso, mas formatado
seguindo

os

critérios

do

próximo

ponto

abaixo),

para

o

e-mail:

trabalhos@congressoneurociencias.com.br
 O Pôster deverá ser elaborado nas medidas de: 125 cm (Largura) por 80 cm (Altura). Deverá ser
iniciado pelo título e conter o símbolo da faculdade de origem do lado esquerdo do mesmo (se for o
caso de acadêmico) e o símbolo do congresso (direita). O(s) nome(s) do(s) autor(es) deverá(ão) estar
abaixo do título, separados por ponto e vírgula, caso haja mais de um autor, no mesmo formato
utilizado no manuscrito e abaixo dos nomes as respectiva(s) instituição(ões) de origem do(s) autor(es)
e o tipo de vínculo com as mesmas e suas especializações. E contendo as informações com nome
completo, telefone e e-mail do autor principal. O texto deverá ser exposto em colunas horizontais, em
tópicos (de acordo com o manuscrito), com letra do tipo/tamanho que permita a leitura a 1 metro de
distância. O título deverá ser escrito em caixa alta, com o tamanho da fonte 14 maior que a fonte do
texto. Utilizar no máximo seis referências.

OBS: OS PÔSTERES NÃO PRECISAM SER IMPRESSOS, APENAS CONFECCIONADOS E
FORMATADOS EM COMPUTADOR, ATRAVÉS DO PROGRAMA POWER POINT, DE ACORDO
COM

OS

CRITÉRIOS

ACIMA

E

ENVIADOS

PARA

O

E-MAIL:

trabalhos@congressoneurociencias.com.br
ATENÇÃO: A OBSERVAÇÃO ACIMA SÓ DEVE SER FEITA APÓS O ENVIO DO TRABALHO
EM ARQUIVO WORD (DOC OU DOCX) ATÉ DIA 20/05 E CONSEQUENTE APROVAÇÃO PELA
COMISSÃO ORGANIZADORA (A LISTA DOS TRABALHOS APROVADOS SERÁ LANÇADA
DIA 29/05/2017). OU SEJA, SOMENTE OS TRABALHOS APROVADOS DEVERÃO SER
CONFECCIONADOS NO MOLDE POSTER VIRTUAL.
 Os candidatos cujos trabalhos forem aprovados ficam desde já cientes de que a comissão
organizadora não será responsável pela confecção do pôster virtual.
Casos omissos serão resolvidos em reunião da comissão científica discente com seus coordenadores
docentes.
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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO SIMPLES;
Serão aceitos trabalhos escritos somente em português e deverão ser digitados em papel A4,
margens laterais, inferior e superior de 2,5 cm.
O resumo deve conter o número mínimo de 2.500 e máximo de 3.500 caracteres (contando
espaços), corpo do resumo justificado, na fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples,
sem parágrafos, citações, fórmulas, tabelas ou gráficos, iniciado com a palavra RESUMO (maiúsculo, em
negrito e centralizado) separado do texto por 1 (um) espaço. Descritores de três a cinco palavras.
O texto deverá ser estruturado, com os seguintes tópicos: Introdução e Objetivos de forma
clara e concisa, os Material e Métodos de forma resumida, os Resultados e Discussão, abordando os
aspectos mais relevantes, e a Conclusão. Os tópicos Resultados e Discussão podem ser escritos juntos ou
separados. Referência em Vancouver no número máximo de 6.

Os trabalhos aprovados serão publicados na REVISTA ACERVO SAÚDE:
Em caso de dúvidas e maiores informações entrar em contato com a Comissão Científica:
Juliana Andrade
Revisora Chefe da Revista Eletrônica Acervo Saúde
(038) 99188-64446

Caio Christoff

Maria Fernanda

caiochristoff@gmail.com

fernandanobreleão@hotmail.com

(038) 988232846

(038) 999835076

Clara Prates

Nilcinádia Alves

claraprates@outlook.com

nilci_nadia@hotmail.com

(038) 991217048

(038) 998659882

Felipe Arruda

Thiago Magalhães

felipe.117@live.com

thiago_aamm@hotmail.com

(038) 992400002

(038)991626067
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APÊNDICE I - MODELO DE RESUMO SIMPLES
NEUROCIÊNCIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA
(1 linha de espaço)

Maria xxxx xxxx¹; José xxxxx xxxxx¹; Mateus xxxxx xxxxx²
(1 linha de espaço)
¹ Graduação e Universidade/Faculdade
² Graduação e Universidade/Faculdade
(1 linha de espaço)
Autor para correspondência:
Maria xxxxxx xxxxx
E-mail: xxxxxxxx@hotmail.com.br
Telefone: (00) 0000-0000
(1 linha de espaço)

RESUMO
(1 linha de espaço)

(1)

Introdução: xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx .
Objetivo: xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx Material e Métodos: xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx

(2)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Resultados e

Discussão: xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx

(2)

x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x

(3)

. Conclusão: xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Palavras – chave: XXXX.XXXX.XXXXX.
(1 linha de espaço)

Referencias: (Estilo Vancouver)
1- Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2- Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Exemplos:
Artigo padrão
Ferreira MA. A prática da Ciência e da arte de cuidar e as exigências à produção e difusão do
conhecimento. Esc. Anna Nery Rev. Enf. V. 12; n 2; p 205- 207; jun, 2008.
Artigo padrão com mais de seis autores (usar et al após o sexto autor)
Ferreira MA; Andrade MA; SANTOS MA; SOUZA MA; FERREIRA MA; PRTAES MA. A prática do
cuidado de paciente oncologico. Esc. Anna Nery Rev. Enf. V. 12; n 2; p 205- 207; jun, 2008.
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Livros como um todo
Polit DF, Hungler BP. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. Trad. de Regina Machado Garcez. 3ª
ed. Porto Alegre: Artes Médicas; 1995.
Artigo de revista em formato eletrônico
Ito EE, Peres AM, Takahashi RT, Leite MMJ. O ensino de enfermagem e as diretrizes curriculares
nacionais: utopia x realidade. Rev. Esc. Enferm. USP [periódico online] 2006 [citado 2010 Out 31];
40(4): 570-575. Disponível em URL: http://www.scielo.br
Monografias, Dissertações e Teses
Ribeiro IQB. Fatores de risco ocupacionais para dor musculoesquelética em professores [dissertação].
Salvador: Faculdade de Medicina - Universidade Federal da Bahia (UFBA); 2009.
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