
 

EDITAL DO SIMPÓSIO EM CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO 
DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO 

 

1 ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS 

Os trabalhos devem ser inscritos na forma de resumo e enviados até a data de 25 de agosto de 
2013. Cada autor poderá enviar no máximo dois (02) trabalhos, proveniente de trabalho inédito 
relacionado, estar descrito com o mínimo de 2000 e máximo de 4000 caracteres (com espaço), nas 
modalidades de relatos de pesquisas concluídas ou em andamento (com resultados parciais), 
relatos de experiência, revisões sistemáticas, estudos de caso e análise reflexiva. Todas estas 
modalidades devem estar relacionadas com a temática do Simpósio. Os trabalhos inscritos e 
aceitos serão apresentados na forma de pôster (painéis) dialogado. Os resumos deverão estar de 
acordo com a seguinte estrutura:  
a)    Lauda (página) com margem superior e esquerda 3,0 cm, direita e inferior 2,0 cm. 
b) Título do trabalho: com letras maiúsculas e até quinze palavras. 
c)     Autores (máximo de cinco), alinhados à direita, com nome completo, sublinhando o nome do 
relator. Colocar em nota de rodapé a titulação (graduando, graduado, especialista, mestre, doutor), 
e filiação de cada um dos autores (a instituição ou serviço à qual pertence). Incluir o endereço do 
relator, inclusive o eletrônico (e-mail) para contato. d) Texto do Resumo: deve conter introdução, 
objetivo, métodos, resultados, conclusão/considerações finais, palavras-chave (descritores): 
máximo cinco (05) (para citá-los, consultar o DeCS, no site http://desc.bvs.br, referência 
bibliográfica no máximo cinco e não devem ser consideradas na contagem dos caracteres. Deve 
ser elaborado com fonte Times New Roman, número 12 e espaço simples. 
e)     O texto deve ser digitado em português; formato de papel A4 e não incluir parágrafos.   
 
 
2 ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS 
 
a) O resumo deve ser enviado em duas versões no formato word .doc. Em uma versão o resumo 
deve estar completo com todos os itens descritos no item um (esta versão será utilizada para 
publicação nos Anais do Simpósio); a outra versão deve conter apenas o título e o texto do resumo 
(esta versão será enviada para consultores “ad hoc”). Assim, devem ser enviadas duas versões do 
mesmo resumo (o não atendimento a recomendação implicará na exclusão do resumo no evento) 
b) Pelo menos um dos autores deve estar inscrito no Simpósio. No ato do envio dos resumos o(a) 
autor(a) deve enviar cópia digitalizada do comprovante de pagamento da inscrição. 
c) A única forma de inscrição de trabalho é on-line pelo endereço do e-mail: 
simposiocccme@bahiana.edu.br. 
d) Os trabalhos deverão respeitar as normas estabelecidas pela comissão científica do evento 
descritas no item um (1). 
 
 

 
 



3 NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS PÔSTERES (PAINÉIS) 
 
a) Dimensões 0,90m (largura) x 1,20m (altura). 
b) Não serão aceitos pôsteres com dimensões diferentes das mencionadas acima. 
c) O pôster deverá ser autoexplicativo e estruturado na seguinte ordem: título (em letra maiúscula 
e centralizado); palavras-chave (centralizadas); autores escritos em letras minúsculas com iniciais 
maiúsculas alinhados à direita com inserção de numeração para nota de rodapé, contendo as 
filiações (conforme descrito no item número um (1); introdução e objetivo(s), método, resultados, 
conclusões/considerações finais, referências/bibliografia.  
d) Desenhos, gráficos e fotografias poderão ser agregados ao pôster, na disposição que o autor 
desejar. 
 
 
4 DEMAIS INFORMAÇÕES 
 
a) Será emitido apenas um certificado por trabalho 
b) O conteúdo do resumo e da apresentação é unicamente da responsabilidade dos autores. 
c) A comissão científica deste evento é soberana para acatar os pareceres referentes ao aceite ou 
recusa dos trabalhos pelos consultores “ad hoc” 
d) Os trabalhos inscritos não serão devolvidos.  
e) Os pôsteres o (s) deverão ser afixados pelos autores em local informado pela Comissão e 
retirados por esses após a apresentação. Deste modo é de responsabilidade dos autores afixar e 
retirar os pôsteres dos locais informados pelas Comissão Organizadora. 
f) Os trabalhos serão avaliados pelos consultores ad hoc, que terão acesso aos resumos sem 
identificação de autoria e filiação institucional. 
g) Os trabalhos melhor avaliados serão selecionados, respeitando-se, entretanto, o limite de espaço 
disponível no evento. 
h) Os resumos dos trabalhos aceitos para apresentação serão publicados em edição suplementar 
da Revista Enfermagem Contemporânea, (ISSN 2317-3378) – Anais do Simpósio da Bahiana em 
CC RPA CME: Segurança do Paciente e Qualidade da Assistência. 
 
 
5 PREMIAÇÕES 
 
Será oferecido como premiação ao primeiro e segundo lugar dos trabalhos enviados, a publicação 
do trabalho na Revista Enfermagem Contemporânea da Bahiana. Para tanto, os autores que 
desejarem concorrer a referida premiação, além dos resumos deverão enviar os trabalhos na 
íntegra, na forma de artigo, versão Word, adequado as normas da Revista Enfermagem 
Contemporânea, disponível em 
http://www5.bahiana.edu.br/index.php/enfermagem/about/submissions#authorGuidelines. Os 
artigos serão enviados sem os respectivos nomes dos autores e suas filiações para serem 
avaliados por consultores  ad hoc e os resultados serão divulgados na cerimônia de encerramento 
do Simpósio. Os autores terão até 30 (trinta dias), para envio da versão final com as possíveis 
adequações sugeridas pelos avaliadores. 
 
 



5 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
a) Os títulos dos resumos selecionados para a apresentação na modalidade de painéis (pôsteres) 

serão divulgados na data de 02 de setembro de 2013, através de e-mail para o autor/relator e 
pelo site da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. 

 


