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II ENCONTRO DA EDUCAÇÃO PROMOTORA DE SAÚDE 

I ENCONTRO DO CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESCOLAR – UFG 

 
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS  

 
O II Encontro Centro-Oeste de Educação Promotora da Saúde e I Encontro do Centro 

Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar-UFG (ECOEPS e I Encontro CECANE-UFG) 
realizar-se-á em 11 de dezembro de 2009 (Goiânia, GO) e contará com a apresentação de mesa 
redonda, painéis, conferência e apresentação de trabalhos científicos. As normas para envio de 
trabalhos são as que seguem abaixo: 

 
1 INSTRUÇÕES GERAIS  

Os trabalhos inscritos não têm limites de autores, contudo, recomenda-se que os participantes 
tenham realmente contribuição efetiva no trabalho. Serão aceitos no máximo de 3 trabalhos para a 
condição de 1º autor. Após o envio, o trabalho não poderá ser modificado seja no título, autores ou 
no texto. Somente serão aceitos trabalhos que estiverem de acordo com as normas estabelecidas. 

É vetada a participação de membros da Comissão Científica como apresentadores do 
trabalho, no entanto podem ser autores. A seleção dos resumos será sigilosa, pois os membros da 
Comissão não terão conhecimento dos autores dos trabalhos.  

O envio do trabalho para avaliação não garantirá a aprovação do mesmo. 
 

 2  PERIODO DE ENCAMINHAMENTO DO RESUMO 
A submissão do resumo será feita somente por meio de envio da ficha de inscrição (ao final 

deste documento), no período de 01 de novembro a  23 de novembro de 2009 (limite máximo para 
envio - 24:00h do último dia), através do endereço 2encontroescolasaude@gmail.com. 

A aceitação ou recusa das propostas será feita por correspondência eletrônica ao 1º autor (até 
o dia 27 de novembro). Os trabalhos enviados serão inscritos na categoria: Pôster. No momento da 
inscrição do resumo, dever-se-á informar a modalidade e o eixo temático em que se enquadra o 
trabalho. 
 
3 MODALIDADES 
2.1 Relato de Experiência  
2.2 Pesquisa 
 
4 EIXO TEMÁTICO 

O autor deverá informar o eixo temático (descritos abaixo) em que melhor se enquadra o 
trabalho, dentre eles: 
  
3.1  Saúde do Escolar 
3.2 Alimentação 
3.3 Violência e Paz 
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3.4 Atividade Física 
3.5 Meio Ambiente 
3.6 Reorientação da Formação e Educação Permanente 
3.7 Sexualidade 
3.8 Interface Saúde e Educação 
  
4 NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 

Para inscrição de trabalhos o autor deverá proceder o envio da FICHA DE INSCRIÇÃO DE 
TRABALHOS (ao final deste documento) para o endereço de e-mail: 
2encontroescolasaude@gmail.com. Este documento deverá ser encaminhado na forma de um 
único arquivo, anexo à mensagem, no formato Microsoft Word (*.doc). Deverá seguir 
minuciosamente as instruções constantes no item 5 do presente documento. 
  
5. NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS 
5.1. NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS 
No momento da inscrição, indicar: 
MODALIDADE (Relato de experiência ou Pesquisa) 
EIXO TEMÁTICO (Saúde do Escolar, Alimentação, Violência e Paz, Atividade Física, Meio 
Ambiente, Reorientação da Formação e Educação Permanente, Sexualidade, Interface Saúde e 
Educação) 
  
TÍTULO DO TRABALHO: Todo em letras maiúsculas (caixa alta) e em negrito. Centralizado na 
página. 
  
NOMES DOS AUTORES: Indicar autores no formato de sobrenome (exemplo.: Silva, R.P.; Souza, 
F.E.; etc); grifando o nome do autor apresentador. Relacionar as instituições a qual pertencem. Nos 
trabalhos com participação de alunos deve necessariamente ter um orientador. Se os trabalhos 
apresentados tiverem a participação de profissionais como tutores/preceptores estes devem ser 
especificados desta forma. 
 
ENDEREÇO, TELEFONE E E-MAIL da 1º autor do trabalho para contatos com a Comissão 
Científica do evento. 
 
RESUMO  
 
Modalidade relato de experiência 

O conteúdo do resumo não deverá exceder 2.500 caracteres com espaço. O texto deve ser em 
um único parágrafo. Deve ainda ser objetivo e conciso, oferecendo informações essenciais, de 
forma compreensível. O resumo deverá conter nesta ordem: introdução, objetivos, desenvolvimento 
(relato da experiência) e conclusões.  
  
Trabalho científico 

O conteúdo do resumo não deverá exceder 2.500 caracteres com espaço. O texto deve ser em 
um único parágrafo. Deve ainda ser objetivo e conciso, oferecendo informações essenciais, de 
forma compreensível. O resumo deverá conter nesta ordem: introdução, objetivos, metodologia, 
resultados e conclusões. 
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Observação: não citar as referências bibliográficas no corpo do resumo. 
  
5.2. RECOMENDAÇÕES PARA DIGITAÇÃO 
5.2.1. Fontes: Arial tamanho 12. 
5.2.2. Espaçamento 1,5 entre linhas. 
5.2.3. Margens: 2 cm. 
5.2.4. Não dar recuo de primeira linha do parágrafo. 
5.2.5. Não usar nenhum gráfico ou tabela. 
 
5.3. NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE PÔSTERES 
5.3.1 Os pôsteres devem ter as seguintes dimensões: largura de 90 centímetros e altura de 120 
centímetros. Os mesmos devem ter um “cordão” na sua porção superior para que possam ser 
pendurados. 
5.3.2 O texto do pôster deverá ser escrito na Língua Portuguesa e estar legível, a uma distância de 
pelo menos 1,5 m. 
5.3.3 Sugere-se utilizar figuras, fotos, tabelas, gráficos e esquemas. 
5.3.4 Um pôster deve ser auto-explicativo, portanto, as informações deverão ser organizadas de 
modo que as idéias centrais do trabalho sejam facilmente entendidas. Todos os recursos disponíveis 
deverão ser utilizados para que o pôster desperte o interesse do público. 
5.3.5 O pôster deverá contemplar os mesmos tópicos do resumo, acrescentando-se ao final, as 
referências bibliográficas e apoios (quando for o caso). 
  
6. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
6  NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES 
6.1 Os pôsteres deverão ser afixados (em local posteriormente divulgado pela Comissão Científica 
do evento), no dia da apresentação, às 8:00 horas. Será da responsabilidade do apresentador a 
fixação e a retirada do pôster nos horários estabelecidos, bem como a sua conservação. 
6.2 O apresentador deverá obrigatoriamente apresentar o trabalho na presença do Coordenador e 
examinadores da sessão no horário marcado pela Comissão Científica. 
6.3 A organização do evento disponibilizará locais adequados para que os pôsteres sejam 
pendurados. Não serão fornecidos papéis, fita adesiva, tesoura, canetas ou pincel atômico. Não será 
permitido o uso de qualquer material que danifique o painel. Caso isso ocorra, os danos correrão por 
conta do apresentador. 
6.4 O apresentador inscrito deverá apresentar o trabalho. Em caso de impedimento, o autor ou co-
autores deverão justificar com antecedência a comissão avaliadora.  
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FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 
Autores (as):  
 
Instituição dos autores:  
 
Endereço:  
 
Cidade:  
 
Telefone(s) 
 
E-mail:  
 
Modalidade:   (  )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 
 
Eixo temático:        (   )  Saúde do Escolar 
 
 (   )  Alimentação 
 
 (   )  Violência e Paz 
 
 (   )  Atividade Física 
 
 (   )  Meio Ambiente 
 
 (   )  Reorientação da Formação e Educação Permanente 
 
 (   )  Sexualidade 
 
 (   )  Interface Saúde e Educação 

 
 
TÍTULO 
 
 
RESUMO (máximo 2500 caracteres com espaço) 
 
 
PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): 
 

 


