SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS – CCD
CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA “PROF. ALEXANDRE VRANJAC”
DIVISÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS
COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

II Fórum Internacional, X Fórum Estadual de Promoção da Saúde e
VII Encontro de Experiências bem sucedidas em Promoção de
Alimentação Saudável

Orientações para inscrição de trabalhos:
Para submeter um resumo, proceder da seguinte maneira:
PASSO 1
Pelo menos um dos autores deverá realizar a inscrição no evento pelo link
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=36824,
preencher todos os campos do formulário on line e gravar a inscrição (ícone ao
final da formulário);
PASSO 2
O autor deve acessar o formulário de submissão de resumos pelo link
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=36996,
preencher todos os campos do formulário on line e gravar - Prazo final para
inscrições de trabalhos: 31/08/2018;
Obs: Antes de submeter o resumo, revisar com atenção, pois não será
permitida a alteração do conteúdo dos resumos enviados.
PASSO 3
O

autor

receberá,

até

o

dia

15/10/2018,

pelo

e-mail

(forumdepromocaoeencontroalim@gmail.com), a confirmação da submissão e
informe sobre a aprovação do trabalho e a modalidade de exposição
(oral/pôster).
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Instruções para Preparação dos Resumos
• O texto do resumo deve ter tamanho máximo de 5.000 caracteres
incluindo os espaços;
• O resumo deve ser objetivo e conciso, com informações essenciais em
suas diferentes sessões. Deve conter introdução com justificativa,
objetivos, metodologia, resultados e discussão, conclusão, ano e local
de realização;
• Os resumos deverão ser inscritos em um ou mais assuntos:
o

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL;

o

PRÁTICAS CORPORAIS E ATIVIDADES FÍSICAS;

o

ENFRENTAMENTO DO USO DO TABACO E SEUS DERIVADOS;

o

ENFRENTAMENTO DO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS;

o

PROMOÇÃO DA MOBILIDADE SEGURA;

o

PROMOÇÃO DA CULTURA DA PAZ E DE DIREITOS HUMANOS;

o

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.

Não será permitida a utilização de gráfico ou tabela no resumo. Resultados
baseados em afirmações como “resultados serão apresentados” e/ou “dados
serão analisados” não serão considerados.
Critérios para Seleção de Resumos e Premiação
Além da observância dos requisitos de preparação dos resumos acima
explicitados, o processo de avaliação adotará os seguintes critérios:
• O resumo deverá conter introdução, justificativa, objetivos, metodologia,
resultados, discussão, conclusão, ano e local – Peso 2,0;
• Articulação e cooperação intrassetorial e intersetorial, abordagem da sua
importância para o enfrentamento do problema – Peso 2,5;
• Resultados tangíveis – Peso 2,0;
• Participação e controle social – Peso 2,5;
• Inovação – Peso 1,0.
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Os trabalhos que obtiverem nota inferior a 5,0 serão desclassificados.

A nota final para premiação dos trabalhos será obtida pela soma das notas da
avaliação do resumo inscrito e da apresentação (oral ou pôster) no Fórum,
dividido por 2, resultando assim, na média aritmética.

Caso necessário, os critérios de desempate serão o maior valor no item
“Articulação e cooperação intrasetorial e intersetorial”, seguido pelo valor obtido
em “Participação e controle social” (Princípios da Promoção da Saúde) e, por
fim, o valor atingido no item “Resultados tangíveis”.

Os resumos em desacordo com as normas estabelecidas serão
desclassificados.

ATENÇÃO:
• Reforçamos a importância da revisão ortográfica e gramatical no preparo
dos mesmos.
• Dentre os resumos enviados, os cinco melhores avaliados pela
comissão científica farão apresentação oral em mesa redonda durante o
evento.
• Os demais resumos aprovados serão apresentados na forma de pôster,
sendo três eleitos para menção honrosa no dia do evento. Todos os
trabalhos aceitos para exposição receberão um certificado por trabalho.
• As decisões da comissão científica serão irrevogáveis, não cabendo
recurso.
• O resultado da avaliação será divulgado até o dia 15 de outubro de 2018
por

e-mail

(forumdepromocaoeencontroalim@gmail.com)

respectivo(s) autor (es).

ao(s)
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Instruções para apresentação dos trabalhos
Pôster: Os trabalhos apresentados como pôsteres serão afixados em suportes
(tripés), oferecidos pela organização. As dimensões recomendadas são de 120
cm de altura e 90 cm de largura, ficando sob responsabilidade dos autores a
confecção deste.
• O horário de afixação (das 08:00h às 09:00h do dia 12 de novembro de
2018) e de retirada (ao final do evento no dia 13 de novembro de 2018)
deverão ser observados com a máxima atenção;
• A afixação e a retirada dos pôsteres são de responsabilidade do
apresentador (autor ou co-autor);
•

A organização do evento não se responsabiliza pela guarda de pôsteres
não retirados no prazo devido;

• Os trabalhos selecionados serão apresentados à Comissão Científica,
em sessão de pôsteres no horário das 12:30h às 13:30h do dia 12 de
novembro de 2018, sendo necessária a presença de pelo menos um dos
autores para esclarecimentos;
• Além dos critérios já estabelecidos para seleção dos resumos para os
pôsteres, serão avaliados:
1 - apresentação do pôster (criatividade, formatação, conteúdo, layout) –
Peso 5,0;
2- apresentação do trabalho à Comissão Científica do Fórum (domínio
do assunto, motivação, segurança) – Peso 5,0.
Apresentação oral: Conforme explicitado acima, os autores dos cinco
melhores resumos avaliados, que farão a apresentação oral no dia 13 de
novembro, serão contatados por e-mail.
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A apresentação deverá ser feita em 20 minutos, preparada em PowerPoint e
enviada para forumdepromocaoeencontroalim@gmail.com até o dia 03 de
novembro de 2018.
Além dos critérios já estabelecidos para seleção dos resumos, para a
apresentação oral serão avaliados:
1 – Domínio do tema (clareza/ postura) – Peso 5,0;
2 – Recurso Audiovisual (criatividade, coerência) - Peso 3,0;
3 - Controle de tempo – Peso 2,0.
Certificados:
Será emitido um certificado por trabalho aceito, desde que seja apresentado
(apresentação oral) ou exposto (pôster) na data estabelecida pelo presente
instrutivo.
Premiação:
Serão entregues placas de premiação para os cinco trabalhos após a
apresentação oral, no dia 13 de novembro de 2018, sendo 1º, 2º e 3º lugares e
o 4º e 5º lugares como menção honrosa.
Serão entregues placas de menção honrosa para os três pôsteres melhor
avaliados, no dia 13 de novembro de 2018, conforme os critérios já
mencionados anteriormente.
Idiomas para inscrição dos trabalhos: português ou espanhol.

