
REGRAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS DO 2º 

CONGRESSO DE SEGURANÇA DO PACIENTE DA SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA 

I. APRESENTAÇÃO 

 

O 2º CONGRESSO DE SEGURANÇA DO PACIENTE DA SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA ocorrerá no dia 12 de setembro de 2020 na 

cidade de Juiz de Fora. 

 

I.1. Os trabalhos deverão ser submetidos exclusivamente por meio eletrônico 

pelo site do evento, até o dia 20 de agosto o de 2020. 

I.2. A Organização do Congresso define que haverá um relator por trabalho, 

sendo o mesmo responsável por receber o certificado. Os demais autores dos 

trabalhos serão representados pelo relator. 

I.3. Para envio do trabalho científico, o relator deverá estar inscrito no Congresso. 

Não é necessário efetuar o pagamento da inscrição no momento do 

cadastramento e / ou submissão dos resumos. Entretanto, caso o trabalho seja 

aprovado, para garantir a sua inclusão na programação do evento, o relator 

deverá realizar o pagamento da inscrição. 

I.4. Os resumos de trabalhos científicos serão aceitos ou recusados, não 

havendo retorno ao autor para correções. Assim, sugere-se que os resumos 

tenham passado por revisão gramatical e ortográfica e estejam de acordo às 

normas estabelecidas. 

I.5. Certifique-se de que o e-mail informado no momento da submissão do 

trabalho e na inscrição esteja correto, pois todas as informações serão 

veiculadas por meio dele. 

I.6. A relação dos resumos aprovados, a serem expostos na modalidade banner, 

estará disponível no site do evento até o dia 01 de setembro de 2020. 

I.7. Serão aceitos relatos de experiências exitosas dentro da prática de 

Segurança do Paciente, que guardem relação com o tema central do congresso 

e seus desdobramentos. 



  

  

II. FORMATAÇÃO DOS RESUMOS PARA BANNER 

OS RESUMOS DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS DEVERÃO SER 

SUBMETIDOS PARA AVALIAÇÃO CONTENDO A FORMATAÇÃO E OS 

SEGUINTES ELEMENTOS: 

 

Título 

Deve identificar com clareza a natureza do trabalho, ser escrito em letras 

maiúsculas e não utilizar abreviações. No máximo 15 palavras. 

 

Autor 

IMPORTANTE: Apenas aqueles que participaram diretamente da pesquisa ou 

da elaboração do trabalho e, portanto, em condições de assumir 

responsabilidade pública pelo seu conteúdo, poderão ser listados como autores. 

Lembrando que a apresentação, se o mesmo for escolhido, será feita apenas 

pelo relator. 

 

Instituição 

Instituição a qual se encontram vinculados o autor e e-mail do mesmo. 

 

Corpo do Texto 

Escrito de acordo com a norma culta, em parágrafo único e com a nova ortografia 

da língua portuguesa. Com 2400 caracteres incluindo os espaços. 

Deve conter obrigatoriamente: 

 

1. Experiência Exitosa: 

 

Introdução: apresentação e justificativa da proposta.  

Objetivos: finalidade(s) da iniciativa de melhoria. 

Descrição da execução: desenvolvimento, incluindo período de realização, 

local, participantes envolvidos, técnicas adotadas.  

Análise crítica dos resultados: alcance dos objetivos, dificuldades 



encontradas.  

Lições aprendidas e Contribuições para a Segurança do Paciente 

Descritores: Indicar 3 (três) de acordo com o DeCs, separados por ponto e 

vírgula e iniciar em letras maiúsculas. 

Existência de financiamentos 

(informar agência/ órgão financiador), parcerias e conflitos de interesse. 

 

III. LIMITE DE RESUMOS POR PARTICIPANTE 

Cada participante poderá submeter, no máximo, um resumo vinculado à sua 

inscrição. 

 

IV. MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO 

Banner 

 

V. Serão escolhidos cinco trabalhos para apresentação em formato de banner, 

sendo comunicado antecipadamente via e-mail. 

 

V.1 DA ELABORAÇÃO DE BANNER  

 

A elaboração do banner deverá seguir rigorosamente as seguintes instruções: 

1. O banner deverá ser no tamanho de 60 x 100 cm. 

2. Fonte (Arial) de, no mínimo, 24 e, no máximo, 28 para o texto e, no mínimo, 32 

e, no máximo, 48 para o título, destaca-se que todos os elementos devem estar 

legíveis a uma distância de 1,5m; 

3. Centralizar no topo o título e abaixo o nome do autor e a instituição. 

4. A estrutura do trabalho deverá conter os mesmos elementos indicados no 

resumo: Introdução, Objetivo, Método, Resultados, Discussão, Conclusões e 

principais Referências Bibliográficas. 

5. É recomendado que algumas informações sejam apresentadas em formas de 

gráficos, figuras e tabelas, evitando textos longos e facilitando a compreensão 

rápida pelo leitor, o que torna o banner mais atrativo para os participantes do 

congresso. 

 



  

VI. CERTIFICADOS E PUBLICAÇÃO NOS ANAIS 

 

VI.1 Será disponibilizado via e-mail apenas um certificado por trabalho aprovado, 

no qual constará o nome do autor. 

VI.2 Certificados de participação serão disponibilizados via e-mail em até 20 

dias após o evento. 

VI.3 Certificados de apresentação de trabalho serão disponibilizados via e-mail, 

em até 20 dias após o evento. 

 

VII. CONFLITO DE INTERESSES 

Os princípios da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora incluem o 

comprometimento com práticas éticas e transparentes. Casos de conflito de 

interesse deverão ser descritos no rodapé do banner ou no final da apresentação 

oral. 

 

VIII. PRAZOS E DATAS IMPORTANTES 

VIII.1 Data limite para envio de resumos: 20 de agosto de 2020. 

VIII.2 Divulgação do resultado da avaliação: 01 de setembro de 2020. 

 

 

IX. FORMULÁRIO PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 

Para submeter trabalhos ao processo de avaliação, você deverá acessar o menu 

restrito "SUBMISSÃO DE TRABALHOS".  


