NORMAS PARA ENVIO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS
A Comissão Organizadora do CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE
E MEIO AMBIENTE 2018 torna pública a chamada para a submissão e apresentação
de trabalhos, a ser realizada entre os dias 01 de Maio a 04 de Novembro de 2018, tendo
por objetivo a divulgação de trabalhos científicos em comunicação oral a serem
publicados como capítulo de livro com ISBN.
CAPÍTULO I - DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
1.
Poderão ser inscritos trabalhos investigativos, de revisões e relatos de experiência,
de caso, ou ainda, casos clínicos em forma de capítulo de livro e elaborados em
conformidade com as orientações deste edital.
1.1 Os artigos de revisão biliográfica deverão ser de temas atuais e relevantes.
Deverão ser utilizadas referências dos últimos 5 anos. Conter no máximo 3 figuras e estas
deverão realmente serem indispensáveis.
1.2 As demais pesquisas deverão ser escritas de acordo com as orientaçoes gerais
deste edital. Poderá conter as figuras que o autor achar necessário, e contem 90% das
referências dos últimos 5 anos.
2.
A inscrição dos trabalhos será no eixo temático que melhor se adequar a escolha
do(s) autor(es), caso não encontre a opção desejada no item 3, no momento da submissão
do trabalho, acrescentar o eixo desejado na opção “outro”.
3.
Os eixos temáticos são distruídos em 3 Áreas:
3.1 – SAÚDE
Administração em saúde
Anatomia e fisiologia humana
Atenção à saúde
Biologia molecular
Biossegurança (Saúde)
Biotecnologia
Educação em saúde
Educação física: fisiologia do esporte, treinamento e atuação em saúde
Epidemiologia
Farmácia
Fisioterapia
Melhoramento dos recursos genéticos
Microbiologia (Saúde)
Saúde da mulher
Saúde do adolescente
Saúde do homem

Saúde do idoso
Saúde do trabalhador
Saúde e meio ambiente (Livro Saúde)
Saúde e segurança alimentar
Saúde mental e psicologia
Saúde pública
Trabalho multiprofissional
Outro eixo. Especificar: (Área Saúde: ______________________
3. 2 MEIO AMBIENTE
Biossegurança (Meio Ambiente)
Biotecnologia (Meio ambiente)
Gestão de resíduos sólidos (Meio ambiente)
Saúde e meio ambiente (Livro Meio Ambiente)
Sustentabilidade
Outro eixo. Especificar: (Área Meio Ambiente: ______________________
3. 3 – NUTRIÇÃO E SAÚDE
Alergia alimentar
Bioquímica dos alimentos
Ciência e tecnologia de alimentos
Gestão de resíduos sólidos (Nutrição)
Gestão em unidade de alimentação e nutrição hospitalar
Nutrição clínica
Nutrição e gastronomia
Nutrição e genética
Nutrição e gestão em alimentação coletiva
Nutrição e saúde pública
Nutrição esportiva
Nutrição na senescência
Saúde e segurança alimentar
Outro eixo. Especificar:(Área Nutrição e Saúde: ______________________
3. 3 - ODONTOLOGIA
Biossegurança (Odontologia)
Cirurgia e patologia
Dentística
Endodontia
Odontologia Legal
Odontologia preventiva e social

Odontopediatria
Ortodontia
Periodontia
Prótese e oclusão
Outro eixo. Especificar:(Área Odontologia ______________________

4. Os trabalhos deverão ser enviados exclusivamente pela área de participante
através do autor principal que será liberada após a confirmação do pagamento do
mesmo.
5. A data limite para que o autor principal possa efetuar o pagamento de sua inscrição
será dia 30 de outubro de 2018. PAGAMENTO DO AUTOR PRINCIPAL APÓS
ESSA DATA não será possível o envio de trabalhos.
6. Os coautores deverão ser selecionados no momento do envio do trabalho pelo autor
principal.
6.1 Todos os coautores deverão estar cadastrados no Site e Inscritos no Evento
para que o autor principal consiga inserí-los como co autores no momento do envio do
trabalho pelo sistema.
6.2 Autores já cadastrados no site em 2017, deverão fazer login e realizar inscrição
no Congresso Internacional de Saúde e Meio Ambiente 2018.
6.3 Autores que não tem cadastro, deverão realiza-lo no site e em seguida inscrição
no Congresso Internacional de Saúde e Meio Ambiente 2018.
7. Os resultados dos trabalhos serão divulgados no decorrer do prazo descrito acima. Na
medida que forem sendo enviados, estes serão avaliados e o parecer ficará disponível na
área do participante. A lista completa de trabalhos aprovados será divulgada no dia 25 de
novembro de 2018 via site do evento.
8. Após a aprovação do trabalho, os coautores terão até 30 de novembro de 2018 para
realizar o pagamento e terem seus nomes inseridos no capítulo do livro. No caso do
coautor não realizar o pagamento até a data limite, seu nome será retirado do capítulo que
será enviado para a edição do livro.
9. É necessário que alunos de graduação tenham um professor orientador como coautor
pago até dia 30 de novembro de 2018.
9.1 O trabalho de aluno de graduação que não tenha um profissional como coautor
e pago esta impossibilitado de ser apresentado e não será publicado no LIVRO.
10. Cada autor inscrito poderá enviar 1 (um) trabalho como autor principal e 4 (quatro)
como coautor para análise do Comitê Técnico Científico.
11. Cada trabalho só poderá ter 5 autores (Incluindo o orientador em caso de alunos de
graduação).
12. O professor orientador poderá ter até 4 trabalhos orientados e um como autor
principal.

13. Em caso de coordenador de GTs (Grupos Tutoriais ou Grupos de Trabalho) entrar em
contato com a Coordenação do Evento através do e-mail trabalho@cinasama.com.br
14. Os trabalhos aprovados serão apresentados na modalidade ORAL, ficando a cargo
dos autores definirem quem será o apresentador.
15. O autor principal acompanhará o status do trabalho diretamente na sua área de
participante:
a.
AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO (Trabalho a ser enviado para o
avaliador pela Comissão).
b.
AGUARDANDO CORREÇÃO (Trabalho enviado para o Avaliador)
c.
PROCESSO DE CORREÇÃO (Trabalho em fase de correção pelo
avaliador)
d.
DEVOLVIDO PARA CORREÇÃO (Avaliador pode devolver para o
autor principal solicitando ajustes, mudanças, melhorias ou correções)
e.
APROVADO (Trabalho apto a ser publicado como Capítulo de livro)
f.
NÃO APROVADO (trabalho não atendeu as exigências da Comissão
Científica, seja pelo conteúdo ou pela formatação, não cabendo contestação).
Trabalhos que forem enviados com problemas na formatação, ou tabelas e
figuras (Ex. A tabela passando das margens do papel, ou Figura que ficam
saindo do lugar) não serão encaminhados para o Comitê de Avaliação e
serão reprovados.
16.O participante inscrito que venha a ter um artigo reprovado, permanecerá inscrito no
Evento. A inscrição não será cancelada e não haverá devolução do valor pago. Dessa
forma, lembramos o quanto é importante a leitura das Normas de inscrição e das
orientações e comentários do Modelo do artigo.
CAPÍTULO II - INSTRUÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS
17. A inscrição dos trabalhos deverá ser realizada na área de participante exclusivamente
pelo autor principal de acordo com as orientações dispostas no CAPÍTULO I.
18.
OS TRABALHOS DEVERÃO SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DO MODELO DE
TRABALHO disponível no site http://cinasama.com.br/principal.php >>>
TRABALHOS >>> BAIXAR ANEXO DO MODELO DO TRABALHO.
19.
O artigo deverá ser escrito no documento: MODELO DO ARTIGO, os
comentários deverão ser excluídos e o arquivo deverá ser renomeado obrigatoriamente
com o título, e salvo na versão Documento do word 2010. Não serão aceitos trabalhos
salvos na versão Documento do world 93-2007.
20.
Observar se o documento enviado encontra-se com as seguintes configurações:
Layout da página > margens> margens personalisadas> superior, inferior, direita e
esquerda 1,5; orientação > paisagem; Várias páginas > 2 páginas por folha; Aplicar>
documento inteiro

21.
O artigo deverá ter no mínimo 15 (quinze) e no máximo 20 (vinte) páginas de
Introdução à Conclusão.
a.
Para artigos com 15 páginas: As referências deverão contar no máximo 3
páginas
b.
Para artigos com 20 páginas: As referências deverão contar mínimo de 3 e
no máximo de 6 páginas.
c.
Para artigos entre 16 e 19 páginas: As referências deverão contar entre 3 e
5 páginas.
CAPÍTULO III - DA AVALIAÇÃO
22. Os trabalhos serão avaliados por membros da Comissão Científica do CINASAMA.
23. A Comissão Científica dará o parecer de acordo com o ítem 15 do Capítulo I.
24. Na avaliação dos trabalhos enviados serão observados os seguintes critérios:
a.
Formatação do arquivo (Margens 1,5; paisagem, 2 folhas por página)
(conforme MODELO);
b.
Espaços entre os itens (conforme MODELO) (conforme MODELO);
c.
Formatação de figuras, quadros e tabelas (conforme MODELO);
d.
Citações diretas ou indiretas conforme MODELO.
e.
Resumo;
f.
Introdução;
g.
Clareza, pertinência e desempenho do conteúdo em relação aos seus
objetivos;
h.
Qualidade da redação e organização do texto;
i.
Metodologia;
j.
Consistência teórica do trabalho: fundamentação científica (quando se
tratar de um artigo de Revisão);
k.
Exposição e análise dos resultados e discussão;
l.
Conclusões: fundamentação e coerência com os objetivos;
m.
Referência Bibliográfica: adequadas e normalizadas segundo a ABNT
25. Serão premiados os melhores trabalhos de cada sala com o CERTIFICADO DE
HONRA AO MÉRITO de acordo com a apresentação oral. O resultado será divulgado
na própria sala após as apresentaçãoes, e o resultado de todas as salas será divulgado ao
término das apresentações de cada turno.
CAPÍTULO IV - ORIENTAÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO ORAL DOS
TRABALHOS
26. As apresentações dos Trabalhos serão do tipo ORAL com duração de 15 minutos
para exposição e 5 minutos para arguição.

27. As sessões de apresentações ocorrerão no dia 15 de Dezembro de 2018 na Faculdade
Internacional da Paraíba (FPB) nos turnos manhã (9h00 – 12h00) e tarde (14h00 – 17h00).
O horário de cada apresentação será divulgada pelo site do evento.
28. Será disponibilizado computador e data-show e cada apresentador deverá ser
responsável pelo seu material e por sua apresentação.
29. Pelo menos um dos autores deverá comparecer com antecedência ao local
determinado com sua apresentação de um CD-ROM para que ela seja inserida no sistema
informatizado. Por precaução manter uma cópia de segurança e enviar também a
apresentação para o e-mail do apresentador, pois havendo necessidade o local dispõe de
internet, em caso de falha no CD-ROM. Não será permitido o uso de pen drive.
30. Em cada sala de apresentação terá um monitor que receberá a apresentação entre 8h20
e 8h55. Após o início das apresentações todos os apresentadores já deverão ter entregue
suas apresentações ao monitor presente em sua sala de apresentação. Será extremamente
proibido entregar a apresentação após o início da sessão de apresentações.
31. A apresentação deverá conter:
a.
Título (o mesmo utilizado no trabalho enviado a comissão científica).
b.
Autores e filiação
c.
Introdução
d.
Objetivos
e.
Metodologia
f.
Resultados e discusão
g.
Conclusões
32. As sessões ocorrerão na presença da banca avaliadora que julgará o melhor trabalho
apresentado na sala (por eixo temático) o qual será premiado com o título de HONRA
AO MÉRITO.
32.1 Caso haja necessidade de alterar o horário ou turno da apresentação, esta
troca só será possível mediante disponibilidade de horário. Importante: O trabalho que
não for apresentado no seu horário estabelecido (mesmo eixo temático), nao será avaliada
sua apresentação após encaixado em outro horário (outro eixo temático).
CAPÍTULO V- ORIENTAÇÕES QUANTO AS PUBLICAÇÕES
33. Os coautores deverão estar com suas inscrições pagas até o dia 30 de Novembro de
2018. Após esta data, ficarão sujeitos a não inclusão como COAUTOR na publicação do
LIVRO do evento.
34. Após a aprovação e/ou publicação do trabalho, não será permitido nenhuma alteração
no capítulo do livro nem acréscimo de coautor.
35. O livro será publicado formato e-book e estará disponível para download em
Fevereiro de 2019 no site do CINASAMA.

CAPÍTULO VI- ORIENTAÇÕES QUANTO AS PUBLICAÇÕES
36. Os coautores- deverão estar com suas inscrições pagas até o dia 30 de Novembro de
2018. Após esta data, ficarão sujeitos a não inclusão como COAUTOR na publicação do
LIVRO do evento.
37. Após a aprovação e/ou publicação do trabalho, não será permitido nenhuma alteração
no capítulo do livro nem acréscimo de coautor.
38. Os trabalhos serão publicados exatamente como enviados. Erros de digitação,
gramática ou de conteúdo científico e/ou nome de Coautor errado serão de
responsabilidade do autor. Os organizadores estão proibidos de fazer qualquer
correção no texto nem alteração de nomes ou filiações.
39. O livro será publicado formato e-book e estará a disponível para download em
Fevereiro de 2019 no site do CINASAMA.
CAPÍTULO VII – RESPONSABILIDADES, DIREITOS DE AUTOR E DIREITOS
CONEXOS
40. Os autores e coautores são únicos e exclusivamentes responsáveis pelo conteúdo e
resultados das pesquisas realizadas e submetidas para publicação nos livros do
CINASAMA, bem como responsáveis pelo cumprimento do disposto na legislação
nacional aplicável e internacional em matéria de plágio, direitos de autor e direitos
conexos.
41. Os autores e coautores aceitam as regras e permitem a publicação da pesquisa pela
organização do evento.
CAPÍTULO VIII – CERTIFICADOS
42. Só receberão certificados de apresentação os trabalhos cujos apresentadores fizeram
a exposição oral.
43. Todos os certificados serão entregues na sala ao final de cada sessão (Manhã 12h00 e
Tarde 17h00) exclusivamente ao apresentador, sendo proibido a entrega a terceiros.
44. Não serão enviados nenhum certificado de apresentação por e-mail após o
encerramento do evento para os coautores.
João Pessoa, 01/04/2018

Giselle Medeiros da Costa One
Coordenadora Geral do Evento

