1º ENCONTRO CIENTÍFICO EM AMBIENTE E SAÚDE
NORMAS E PROCEDIMENTOS DE ENVIO DE TRABALHO

O 1º Encontro Científico Em Ambiente E Saúde receberá resumos de trabalhos até o dia
16/10/2017 às 23:59min (horário de Brasília). Os resumos somente poderão ser
submetidos pela internet, por meio do site do evento.
Após preencher o formulário de inscrição, você poderá enviar o seu trabalho anexando o
documento em Word na página da inscrição.

1. DATAS E PRAZOS IMPORTANTES
Submissão de trabalho: Até 16/10/2017 (prorrogado)
Inscrições para o evento: Até 24/10/2017
Divulgação dos resultados de trabalhos aceitos para apresentação: 20/10/2017
Apresentação dos trabalhos: 27/10/2017

2. INSTRUÇÕES PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS
As propostas de trabalho deverão estar vinculadas aos eixos temáticos:
✓ Ambiente, promoção e vigilância em saúde.
✓ Modelos e bioindicadores de qualidade do ar para predição de agravos
relacionados a saúde;
✓ Poluentes ambientais da água e solo e doenças relacionadas.

3. NORMAS PARA A CONFECÇÃO DOS RESUMOS (MODELO -ANEXO I)
Formas de submissão de trabalhos:
✓ Resumo Simples.
✓ Formato de submissão em Word.
Título
Deve ser objetivo, conciso e informativo com LETRAS EM CAIXA ALTA
Autores
Os nomes dos autores devem estar por extenso na ordem a ser publicada. Cada resumo
poderá ter até 6 (seis) autores, sendo o apresentador o primeiro autor e o orientador do
trabalho, o último autor.

✓ Cada participante poderá inscrever no máximo 02 (dois) trabalhos para
apresentação como autor principal e até 04 (quatro) trabalhos como coautor.
✓ Informar nome completo e filiação institucional.
Resumo
✓ O texto deve ser objetivo, conciso e ter, no máximo, 250 palavras.
✓ Deverá ser estruturado e conter os tópicos em negrito: Introdução, Objetivos,
Métodos, Resultados e Conclusões e Referências.
✓ Palavras-Chave: Mínimo 3 e Máximo 5
Obs.: Trabalhos cujo as pesquisas encontram-se em andamento e os resultados ainda
não foram concluídos, especificar resultados esperados ou parciais, não sendo
necessário o item Conclusão.
4. NORMAS CONFECÇÃO DOS BANNERS (MODELO – ANEXO II)
✓ Dimensões: confeccionar e imprimir nas seguintes dimensões: 90 cm de largura
por 120 cm de altura;
✓ Deverá conter alça que permita pendurá-lo no local designado pela comissão
organizadora do evento;
✓ Deve ser autoexplicativo, conter a identificação da instituição que o aluno está
vinculado e o e-mail do autor principal
✓ As imagens, gráficos e/ou tabelas devem estar nítidos.

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
1. Introdução mínima fundamentada;
2. Clareza do objetivo geral do estudo;
3. Adequação dos métodos;
4. Lógica e a articulação do desenvolvimento;
5. Consistência dos resultados e da conclusão;
6. Uso correto da linguagem científica;
7. Relevância do trabalho;
8. Atendimento as normas previstas no regulamento do evento.
9. Seguir as normas da ABNT.

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESUMOS APROVADOS:
Os trabalhos aprovados serão divulgados no dia 20/10/2017, no site do programa de
mestrado

em

ambiente

e

saúde:

http://www.pgsskroton.com.br/unic/programa.php?programa=19

7. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
As apresentações dos banners serão divididas nos períodos matutino e vespertino, no dia
27/10/2017, conforme ordem determinada pela comissão organizadora do evento e será
divulgada no dia do evento. O autor principal deverá estar junto ao seu banner no
horário destinado as apresentações.

8. CERTIFICADOS
✓ Terão direito ao Certificado, os participantes que apresentarem no mínimo, 75%
de frequência em toda a programação do evento.
✓ Serão disponibilizados no centro de idiomas da UNIC – Universidade de Cuiabá
(Beira Rio), após 30 dias do término do evento.
✓ Não serão entregues certificados ou declarações para trabalhos não aprovados,
bem como expectadores/ouvintes que não tenham feito a inscrição para o evento.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS
A Comissão Organizadora se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos
através do e-mail: eventocientificoambientesaude@gmail.com

ANEXO I – Modelo do Resumo

TÍTULO ( EM CAIXA ALTA)
Autor principal (Sigla da Instituição); Coautores(Sigla da Instituição);Orientador (Sigla
da Instituição).

(TEXTO CORRIDO)
INTRODUÇÃO:
OBJETIVO:
MÉTODOS:
RESULTADOS:
CONCLUSÃO:

Palavras-Chave: Mínimo 3 e Máximo 5
Referências:

* Fonte: Times New Roman; Tamanho da Fonte: 12; Justificado; Espaçamento de Linha
e parágrafo: 1,5

