
 

 

NORMAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHO 

 

Os trabalhos científicos do simpósio “O Cuidado Multiprofissional em Terapia 

Intensiva” serão apresentados somente na modalidade pôster.  

 

O objetivo dessa atividade é apresentar, por meio de representação gráfica, relatos 

de pesquisas ou ações/intervenções na área temática do simpósio. O pôster 

deverá contemplar uma síntese da pesquisa ou da intervenção. 

 

Informações Importantes 

 Cada participante poderá participar com até seis resumos de trabalhos, sendo 

até dois, como autor principal. 

 Cada trabalho poderá conter, no máximo, sete autores. 

 Os resumos de trabalhos devem ser submetidos somente pelos seus autores. 

 Cada resumo de trabalho será avaliado pela comissão científica. 

  Para a apresentação dos trabalhos aprovados, será exigido que 50% dos autores 

tenham efetuado o pagamento da inscrição do evento. 

 Os trabalhos apresentados devem contemplar a área de Terapia Intensiva e Alta 

Complexidade, nos eixos temáticos: Cuidado, Gestão e Educação. 

 Haverá premiação para os três melhores pôsteres. 

 O resumo do trabalho deverá conter 300 a 400 palavras, num único parágrafo, 

apresentando: introdução, objetivos, método, resultados, discussão e conclusão. 

 O resumo dos trabalhos deve ser enviado, exclusivamente, para o e-mail: 

submissao-extensao@bahiana.edu.br no formato pdf, contendo: título em caixa 

alta (máximo de 12 palavras), autores, instituições, e-mail de contato, resumo e 

palavras-chave (três a cinco palavras-chave). 

mailto:submissao-extensao@bahiana.edu.br


 Os pôsteres serão apresentados em horário previamente estabelecido no 

programa do evento. 

 O pôster deverá ser apresentado conforme modelo disponível para download no 

site da Bahiana (bahiana.edu.br). A comissão científica do simpósio não aceitará 

trabalhos formatados em outros modelos.  

 O período de submissão de trabalho será de 09/07/2015 a 10/08/2015. 

 A data de divulgação dos trabalhos aprovados será 19/08/2015. 

 

 

Critérios de Avaliação de Trabalhos: 

 

 Relevância social do trabalho 

 Definição dos objetivos 

 Fundamentação teórica  

 Descrição do método (participantes, equipamentos, procedimentos e 

outras estratégias utilizadas) 

 Resultados com explicitação das técnicas de análise de dados utilizadas 

 Conclusão apoiada nos resultados apresentados e relacionada aos objetivos 

 Contribuição da pesquisa para o conhecimento na área 

 Clareza e correção da linguagem 

 


