
MOSTRA DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE 

 

 

Normas para Elaboração e Submissão de Trabalhos Científicos 

 

 

Quanto ao número de autores: 

 

a) Serão aceitos no máximo 10 autores; 

b) Pelo menos um dos autores deverá ser residente em saúde da UERN; 

c) O nome do preceptor de campo e/ou núcleo que participar da organização e/ou execução do 

trabalho deverá constar entre os autores; 

d) O nome do relator, aquele que fará a apresentação do trabalho, deverá aparecer em negrito, 

constando também nas notas de rodapé seu endereço, telefone, e e-mail para correspondência. 

 

 

Quanto à elaboração do resumo: 

 

a) Corpo do resumo deverá conter no máximo de 2500 caracteres (com espaço), exceto título, 

nome dos autores e referências; 

b) O resumo deverá ser redigido de maneira coerente, mantendo linguagem adequada ao estudo, 

ressaltando a terminologia científica condizente; 

c) O resumo não poderá conter gráficos, figuras, fotos e tabelas; 

d) O resumo deve conter o nome completo dos autores, sem abreviatura, alinhado à direita, e, em 

nota de rodapé deve conter a formação profissional dos autores e instituição de origem.  

e) Os trabalhos poderão ser de 2 tipos: 

 Pesquisas: Estudo planejado, sendo o método de abordagem do problema o que caracteriza o 

aspecto científico da investigação. Tem como finalidade descobrir respostas para questões 

mediante a aplicação do método científico;  

 Relatos de experiência: são trabalhos que relatam casos ou experiências os quais explorem um 

método ou problema por meio do exemplo; 

f)  O resumo deverá ser produzido com fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5 entre 

linhas, margem superior 3,0 cm, inferior 2,0 cm, esquerda 3,0 cm e direita 2,0 cm; 

g) Corpo do Resumo: deverá ser escrito, em parágrafo único, de maneira clara e objetiva, 

contendo os seguintes elementos: introdução; objetivo; metodologia; resultados, 

considerações finais e referências, em forma de resumo simples. No final devem constar três 

“Descritores em Ciências da Saúde” da Biblioteca Virtual em Saúde (http://decs.bvs.br/). 

h) O conteúdo do trabalho é de responsabilidade exclusiva do apresentador/relator do trabalho e 

dos demais coautores; 

 

 

Quanto à elaboração do resumo: 

 

 O pôster deve ter 60 cm (largura) e de 90 cm (altura); 

 Ilustrações: a proposta poderá conter fotos, imagens e gráficos, desde que não exceda as 

dimensões.  

 Tipo de Fixação: recomenda-se o uso de barbante ou nylon. Não será permitido o uso de 

materiais que perfurem o local de fixação do pôster. O material de fixação é de inteira 

responsabilidade dos apresentadores. 

 

http://decs.bvs.br/


Organização do conteúdo do pôster  

 

a) Título: idêntico ao título do resumo submetido;  

b) Nomes dos autores: os mesmos do resumo submetido;  

c) Elementos do corpo do resumo: introdução; objetivo; metodologia; resultados, 

considerações finais e referências, podendo resumir as informações. 

d) Descrição sucinta do tema: priorizar figuras, fotos, tabelas e gráficos.  

e) O texto do pôster deve ser escrito em língua portuguesa e estar legível e a pelo menos 1 metro 

de distância.  

f) Organizar informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente entendidas, 

bem como utilizar todos os recursos disponíveis para que o pôster desperte o interesse do 

público. 


