
 

VII SIMPÓSIO MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DOS CAETÉS 

Fortalecimento do SUS na Amazônia: Promoção da integralidade na atenção à saúde da 

mulher e da criança 

EDITAL 01/2022  

 

O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher e da Criança, da 

Universidade Federal do Pará, em conjunto com o Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria de 

Bragança, torna público o edital de submissão de trabalhos, na modalidade pôster presencial, 

para o VII SIMPÓSIO MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DOS CAETÉS. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1 O VII Simpósio Multiprofissional de Saúde da Região dos Caetés é uma atividade de caráter 

científico promovida pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher e da 

Criança, da Universidade Federal do Pará em parceria com o Hospital Santo Antônio Maria 

Zaccaria de Bragança.  

 

1.2 O Simpósio busca a integração de estudantes e profissionais da área de saúde, por meio de 

conferências e mesas redondas, propiciando a discussão da atuação multiprofissional na atenção 

à saúde pública, e também incentivando as atividades de produção científica dos profissionais 

e acadêmicos dos cursos de graduação e pós-graduação. 

 

1.3 Neste ano, apresenta como tema central “Fortalecimento do SUS na Amazônia: promoção 

da integralidade na atenção à saúde da mulher e da criança”. O evento proporciona a reflexão e 

o enriquecimento acerca dos diferentes trabalhos e exemplos de profissionais comprometidos 

com o cuidado integral e a educação em saúde, a fim de garantir que os participantes se 

mantenham atualizados sobre os recentes temas discutidos dentro da saúde pública e do trabalho 

multiprofissional, buscando aperfeiçoamento no que lhes despertar interesse.  

 

2. DA PARTICIPAÇÃO  

 

2.1 Público-alvo: estima-se que o evento possa reunir em torno de 200 pessoas de toda a região 

dos Caetés e da Capital do estado, a exemplo de estudantes e profissionais de saúde que estejam 

ligados às áreas de saúde e humanas. Dentre estes: estudantes dos cursos de saúde, humanas e 

afins; professores e preceptores; bem como estudiosos e pesquisadores da temática.  

 

2.2 Da participação como ouvinte: poderão participar como ouvintes do VII Simpósio 

Multiprofissional de Saúde da Região dos Caetés: discentes, docentes, profissionais da área da 

saúde e afins, e a comunidade em geral. 

 

2.3 Da participação como expositor de trabalho: podem se inscrever como apresentadores de 

pôsteres: acadêmicos (formação técnica e superior) e profissionais graduados que 

desenvolveram pesquisas básicas e/ou aplicadas nas áreas de saúde e afins. 



 
 

 

2.4 Direitos do participante: cada inscrito terá direito a participar e poderá submeter no máximo 

um trabalho como autor-relator, sendo que cada trabalho deverá ter, no máximo, 4 coautores, 

incluindo o orientador. A participação como coautor é ilimitada. 

 

3. PROGRAMAÇÃO  

 

O evento será realizado nos dias 9 e 10 de fevereiro de 2023, na Universidade Federal do Pará 

(UFPA), Campus de Bragança-PA. Serão realizadas palestras, mesas-redondas, apresentação 

de trabalhos científicos (modalidade pôster), divulgação dos trabalhos de conclusão de 

residência (multiprofissional) da turma 2021 e sarau cultural, com cronograma a ser 

disponibilizado na plataforma Even3.  

 

4. DA INSCRIÇÃO 

 

A inscrição será gratuita e deverá ser realizada a partir de 13 de janeiro de 2023, por meio da 

plataforma Even3, disponível no seguinte link: <https://www.even3.com.br/vii-simposio-

multiprofissional-de-saude-da-regiao-dos-caetes-307205/>. 

 

5. DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

  

5.1 Submissão de trabalhos na modalidade pôster: ocorrerá de 13 a 23 de janeiro de 2023, com 

a divulgação dos trabalhos aprovados a partir de 31 de janeiro de 2023, pela plataforma de 

inscrição. O participante interessado em apresentar na modalidade pôster deverá submeter seu 

resumo por meio de preenchimento de formulário/texto diretamente na plataforma Even3. As 

instruções para a produção do resumo constam nas próximas seções deste edital. 

 

5.2 Os resumos submetidos podem ser resultado de trabalhos de iniciação científica, de 

Trabalho de Conclusão de Curso, de pesquisa em exercício profissional, de projeto de extensão, 

de dissertação, de tese, dentre outros. 

 

5.3 Áreas temáticas: Biomedicina; Ciências Básicas; Clínica Médica; Enfermagem; Farmácia; 

Fisioterapia; Fonoaudiologia; Humanidades; Medicina; Políticas Públicas; Psicologia; Serviço 

Social; Tecnologia em Saúde. 

 

5.4 Instruções para a submissão dos resumos  

● A submissão de trabalhos poderá ocorrer antes da confirmação de inscrição. 

● O texto do resumo deverá ser adicionado à plataforma Even3 por meio do 

preenchimento de formulário/texto, presente na aba submissões.   

● O apresentador do pôster deverá estar inscrito para expor o trabalho nos dias do evento.   

● Os trabalhos devem seguir a formatação prevista por este edital.   

● A decisão da comissão avaliadora sobre a aprovação de trabalhos será tomada com base 

nos critérios de avaliação definidos e disponíveis na plataforma Even3.  

● A inscrição do trabalho implica na concordância, por parte dos autores, com as normas 

estabelecidas pela Comissão Científica para o julgamento do trabalho. 

● Os avaliadores são mestres ou doutores em áreas temáticas iguais ou afins àquelas 

disponíveis para a submissão dos trabalhos.  

● Cada trabalho deverá ter 01 autor e até 04 coautores. Cada autor poderá submeter um 

trabalho. 

https://www.even3.com.br/vii-simposio-multiprofissional-de-saude-da-regiao-dos-caetes-307205/
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● Todos os trabalhos submetidos serão avaliados, dentre os aprovados, os 20 com maior 

pontuação alcançada serão selecionados para apresentação. 

 

5.5 Formatação dos resumos: o formato adotado pelo VII Simpósio Multiprofissional de Saúde 

da Região dos Caetés será de resumo simples estruturado, que deverá ser elaborado conforme 

proposto abaixo: 

● Título: deverá ser escrito em letras maiúsculas e conter no máximo 250 caracteres com 

espaços.   

● Autores: os nomes dos autores deverão ser escritos por extenso, sem abreviações e em 

letras maiúsculas. O e-mail de cada autor também deverá ser informado.   

● O resumo deve conter de 1.500 a 2.500 caracteres (com espaços, sem incluir o título, os 

autores e instituições), no máximo.  

● A ortografia e a nomenclatura científica devem ser respeitadas.   

● O resumo deverá ser escrito de forma contínua, contendo introdução, objetivo, 

metodologia, resultados e conclusão, nessa ordem.   

● Não deverão ser incluídos gráficos, tabelas, citações, figuras ou referências.   

● Palavras-chave: o resumo deverá conter, no máximo, cinco descritores. 

● Cada trabalho deve ser submetido em apenas uma área temática. 

● Os resumos enviados fora do regulamento serão automaticamente desclassificados.   

● Os resumos aceitos serão divulgados nos Anais do VII Simpósio Multiprofissional de 

Saúde da Região dos Caetés.  

 

5.6 Instruções para o preparo da apresentação do pôster 

● Para a fixação do seu pôster, dirija-se a algum membro da comissão organizadora que 

possa direcioná-lo ao local de exposição.  

● Os pôsteres ficarão expostos no dia de sua apresentação, e deverão ser retirados ao final 

do dia, caso contrário serão descartados pela comissão.  

● O tamanho do pôster deverá obedecer às seguintes medidas: 0,90 (largura) x 1,20m 

(altura).  

● O pôster deve conter o título do trabalho, o nome dos autores, a instituição onde foi 

desenvolvido, introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão. Utilize 

textos, legendas, ilustrações, gráficos, figuras e/ou esquemas que julgar necessários, 

mas que sejam claros e breves. 

● Confeccione o pôster utilizando letras grandes o suficiente para serem lidas à distância 

mínima de, aproximadamente, 1 metro (m). Enquanto as ilustrações devem ser 

visualizadas à distância mínima de cerca de 1,80 m. 

● Os autores do trabalho serão os únicos responsáveis pela fixação e retirada dos pôsteres 

do local de exposição. 

● Na Figura 1 constam os critérios de avaliação para a apresentação em pôster, caso o 

trabalho submetido seja aprovado.  

● Um modelo de pôster em pptx (extensão para arquivos a serem editados pelo Microsoft 

Office PowerPoint) será disponibilizado para quem interessar. 

● Serão premiados com a certificação de menção honrosa os 3 trabalhos com melhor 

pontuação. 

● Cada critério terá uma nota de 0 a 10. Tanto as notas da avaliação do resumo quanto as 

notas da apresentação em pôster contarão para a pontuação final de cada trabalho, que 

será feita por soma.  

 
 

 

 



 
 

 

 

 

Figura 1 - Critérios para a avaliação da apresentação em pôster 

 

 

 Fonte: Comissão Científica 

PAINEL  1.ESTRUTURA E SEQUÊNCIA CIENTÍFICA DO TRABALHO 

EXPOSIÇÃO ORAL 

2. CAPACIDADE DE EXPOSIÇÃO 

3. POSTURA NA APRESENTAÇÃO 

4. DOMÍNIO DO ASSUNTO 

5. TEMPO ADEQUADO PARA EXPOSIÇÃO DO TEMA (10 MINUTOS) 

6. SEGURANÇA DURANTE A ARGUIÇÃO  

7. IMPORTÂNCIA DO PROJETO EXPRESSA PELO ALUNO 


