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CRITÉRIOS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 
Normas para inscrição de trabalhos 

O Health Connect Summit – 2ª. edição será realizado nos dias 06 e 07 de outubro de 2021 e 

irá abordar temas sobre tendências, tecnologias, inovação e o futuro do setor de saúde. O prazo de 

submissão de trabalhos será de 06 a 24 de setembro de 2021. Após esta data, as inscrições de 

trabalhos científicos serão consideradas oficialmente encerradas. 

Para realizar a inscrição, é necessário preencher o formulário no site e encaminhar 

posteriormente o resumo em um arquivo do word (doc ou docx) para o e-mail 

hcs2021trabalhos@gmail.com. Cada autor poderá submeter até 02 trabalhos. O autor responsável 

pela submissão do trabalho deverá necessariamente estar com a inscrição no evento realizada. 
Após avaliação da Comissão Científica, os trabalhos aceitos para apresentação no evento 

serão divulgados no site do evento até o dia 29 de setembro de 2021. O autor principal será 

notificado por e-mail do aceite do trabalho enviado pela comissão científica do evento e deverá 

encaminhar o pôster digital até o dia 01 de outubro de 2021.  
Todos os trabalhos estarão disponíveis na sessão em formato de pôster digital durante todo 

o evento e, posteriormente, serão publicados nos anais do evento. Todos os autores dos trabalhos 

apresentados receberão notificação da disponibilidade dos anais. 

 Trabalhos apoiados integral ou parcialmente por instituições de fomento à pesquisa devem 

citar a fonte de apoio. É sugerido a todos os autores que declarem se o estudo foi ou não analisado 

por Comitê de Ética em Pesquisa (quando aplicável) da instituição à qual o trabalho está vinculado.  

Os certificados serão encaminhados posteriormente via e-mail para o endereço cadastrado 

na ficha de inscrição. Será fornecido APENAS UM certificado por trabalho no qual serão 

apresentados os nomes de todos os co-autores do mesmo. Os certificados de apresentação só 

serão fornecidos aos apresentadores que enviarem os trabalhos para a exposição virtual.  

Será realizada a avaliação dos trabalhos em dois momentos (resumo e painel). Esta 

avaliação resultará em pontuações para cada um dos resumos e os três trabalhos de cada 

categoria com maior pontuação global receberão certificados adicionais de menção honrosa. 

Os pareceres dos avaliadores são conclusivos e, como tal, não estão sujeitos a recurso ou 

pedido de revisão. 

 
Da formatação dos trabalhos 

O resumo deverá estar formatado com espaço simples, fonte Arial 12, possuir entre 250 a 400 

palavras, sem parágrafo. Ser apresentado em formulário eletrônico e escrito de maneira clara, 

coerente e concisa. 
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Os nomes dos autores deverão estar completos seguidos com: titulação, cargo ou função, 

instituição de vinculação e endereço eletrônico do autor principal.  

Deverá ser indicado, abaixo dos nomes, o tipo de trabalho apresentado: Pesquisa (Artigo 

Original ou Projeto de Pesquisa), Relato de Caso, Relato de Experiência e Case de Inovação. 

O resumo deverá conter: título, autores e afiliações institucionais, introdução, objetivos, 

metodologia, resultados, conclusões/contribuições ou implicações para Ciência, Tecnologia e Inovação 

em saúde, descritores ou palavras-chave (até 03), referências (Norma Vancouver) e endereço 

eletrônico de contato do autor principal. Em caso de projeto de pesquisa, o resumo deve apresentar 

resultados esperados e contribuições ou implicações para Ciência, Tecnologia e Inovação em saúde 

ao invés de resultados e conclusões. Contudo, os resumos de projetos devem também conter os 

demais itens descritos.  

Informamos que os resumos aprovados NÃO serão corrigidos ou revistos pela Comissão 

Científica do evento e, se publicados, constarão nos Anais do evento como submetidos, sendo de 

responsabilidade dos autores a correta redação pois, não será possível fazer correções posteriores.  

Os autores deverão utilizar o template em powerpoint disponibilizado pela comissão 

organizadora no site para formatar os dados do trabalho para a exposição virtual. Após preparar a 

apresentação no powerpoint (ppt ou pptx), deve ser gerado um arquivo do trabalho no formato pdf 

com tamanho inferior a 10 megabytes o qual deve ser encaminhado para o e-mail 

hcs2021trabalhos@gmail.com.  
 
Critérios de avaliação dos trabalhos 

Os critérios para avaliação dos resumos submetidos serão: 1) Originalidade; 2) Relevância 

do conteúdo para Ciência, Tecnologia e Inovação em saúde; 3) Encadeamento lógico de ideias e 

formatação do resumo; 4) Redação de maneira clara, concisa e coerente com o tema proposto. 

Para avaliação do pôster digital serão considerados os seguintes critérios na avaliação: 1) 

Originalidade; 2) Relevância do conteúdo para Ciência, Tecnologia e Inovação em saúde; 3) 

Formatação do pôster digital; 4) Redação de maneira clara, concisa e coerente com o tema 

proposto. 

 

Publicação dos Resumos nos Anais do Evento 
Os anais contendo os trabalhos apresentados ficarão disponíveis posteriormente no site do 

evento. Desta forma, os autores dos trabalhos aprovados autorizam a comissão organizadora a 

publicar os resumos para disseminação da produção científica apresentada no evento, nos ANAIS 

e em todos os meios de comunicação, não cabendo qualquer pagamento por direito autoral. 
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