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EDITAL  

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS – V STS 2019 

A Comissão Organizadora do V Simpósio de Tecnologia em Saúde - 2019, por meio de seu Comitê Científico 
da Faculdade de Tecnologia em Saúde – FATESA, torna pública a abertura de prazo para a submissão de 
trabalhos científicos. 

O Simpósio de Tecnologia em Saúde surgiu com o objetivo principal de criar um espaço de diálogo entre 
professores/pesquisadores e o público interessado, além de promover um intercâmbio entre pesquisadores 

da área, oferecendo um espaço de interação e compartilhamento de conhecimentos e experiências.  

A apresentação de trabalhos no V STS 2019 é aberta a profissionais, professores/pesquisadores estudantes 
de Graduação e/ou Pós-Graduação. 

1. PROCESSO DE SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

1.1 Serão recebidos somente textos inéditos. Podem ser oriundos de pesquisa finalizada ou em andamento, 

relatos de experiência, ou estudos bibliográficos, que tangenciem temática central “Tecnologia em Saúde”. 
Além da temática central, os trabalhos podem versar sobre as seguintes áreas: 

 

ESTÉTICA E COSMETICA RADIOLOGIA ULTRASSONOGRAFIA 

Estética e Cosmética Capilar 

Estética e Cosmética Facial 

Estética e Cosmética Corporal 

Medicina Estética 

Física  

Física Radiológica 

Proteção Radiológica 

Diagnóstico por imagem 

Radiologia Ionizantes 

Diagnóstico por imagem em Veterinária 

Ultrassonografia 
Geral 

Radiologia Médica 

 

1.2 O processo de submissão de trabalhos será feito integralmente on-line, através do e-mail 

magda@fatesa.edu.br. A aprovação do trabalho dependerá do parecer definitivo da comissão científica. 

1.3 A aprovação dos trabalhos destina-se à observar a pertinência junto aos objetivos da temática e a fazer 
uma projeção do quantitativo de trabalhos a serem apresentados. 

1.4 Os trabalhos serão avaliados às cegas, de modo a garantir o anonimato do(s) autor(es) e, 
consequentemente, a imparcialidade na avaliação. 

1.5 Os trabalhos devem ser encaminhados em arquivo .DOC e/ou PDF para o e-mail: magda@fatesa.edu.br 

juntamente com a ficha de inscrição (em anexo). O assunto do e-mail deverá ser “Submissão de Trabalho 
Científico para o V STS 2019”. 

1.6 Para submeter o trabalho, será necessário que autor(es) e/ou coautor(es) estejam inscritos no evento.  

Cada trabalho submetido poderá conter no máximo 05 (quatro) membros, sendo 01 (um) autor e 04 (três) 
coautores. 

1.7 A avaliação dos trabalhos será realizada por professores(as) especialistas, de acordo com as áreas 
temáticas. 

1.8 Os trabalhos científicos serão aceitos nas seguintes categorias: 

a) Original 

b) Relato de Caso 

c) Revisão Bibliográfica 

1.9 A Comissão Organizadora encaminhará as propostas de trabalhos que atendam às normas de 
formulação e formatação para a Comissão de Avaliação Científica. Observe atentamente as normas, pois 
os trabalhos que não estiverem de acordo com as normas estabelecidas não serão analisados. O aceite dos 

trabalhos será divulgado no e-mail informado a ficha de inscrição. Os trabalhos aceitos (pôster) serão 
publicados nos Anais do evento na modalidade online. 
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2. CRONOGRAMA 

Submissão do resumo e pôster 16/09 a 14/10/19 Somente para inscritos no evento, 
conforme orientações. Divulgação do resultado da 

submissão 

3 dias úteis será enviado e-mail sobre o resultado da 

submissão. 

Apresentação do Trabalho 26/10/2019 10h40 às 11h40 

Premiação dos Trabalhos 26/10/2019 12h30 

Retirada do(s) Pôster(s) 29/10/2019 Núcleo Graduação (Antares) 

 

2.1 Não serão aceitos trabalhos fora dos prazos estipulados acima. 

 

3. MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

3.1 É vedada a apresentação de trabalho em língua estrangeira. 

3.2 A apresentação do trabalho no evento deverá ser feita na modalidade oral, perfazendo um total de 15 
minutos.  

3.3 Somente um dos autores poderá apresentar o trabalho. Não será permitida a apresentação de trabalho 
por pessoa que não seja um dos autores do trabalho. 

 

4. NORMAS PARA SUBMISSÃO DO RESUMO 

4.1 Os resumos das comunicações que serão submetidas deverão conter de 200 a 300 palavras, com no 

mínimo três palavras-chave e no máximo cinco palavras-chave. Esses resumos serão diretamente 
encaminhados aos proponentes das áreas temáticas escolhido pelo participante no ato da inscrição. 

4.2 No resumo submetido à avaliação, deverão constar a) nome completo - autor, coautores, orientador, 
instituição de ensino vinculada, área temática, deve ter entre 200 e 300 palavras, contemplando objetivos 
do trabalho, indicação da fundamentação teórica, metodologia, discussão dos resultados parciais ou finais, 
com no mínimo três e no máximo 5 palavras-chave. 

4.3 O resumo relato de experiência é uma modalidade proposta pela quinta edição do STS a fim de 
promover para o profissional um espaço de compartilhamento de suas experiências. Nessa modalidade é 
fundamental que seja explanada a relação entre teoria e prática, evidenciando os resultados que essa 
experiência trouxe no processo de ensino, aprendizagem, tecnologia. 

 

5. NORMAS PARA SUBMISSÃO DO PÔSTER 

5.1 O pôster deve atender às medidas de: largura - 80 cm; altura - 120 cm. 

5.2 O título do trabalho no pôster deve ser idêntico ao título do resumo submetido durante a inscrição do 
evento. 

5.3 No pôster deverá constar a) nome completo - autor, coautores, orientador, instituição de ensino 
vinculada, área temática. No pôster de pesquisa científica, deverão constar de forma legível os objetivos 
do trabalho, a indicação da fundamentação teórica, a metodologia, a discussão dos resultados, as 
conclusões e as referências do trabalho apresentado. 

5.4 No pôster de relato de experiência (prática), deverão constar de forma legível os objetivos da 

experiência, indicação da fundamentação teórica, a metodologia, a discussão dos resultados da 

experiência (prática), as dificuldades (se houver), as conclusões e as referências do trabalho 
apresentado. 

5.5 Ilustrações: Poderá conter fotos, imagens e gráficos, desde que não exceda as dimensões. 
5.6 Tipo de fixação: Recomenda-se o uso de cordão de nylon ou barbante. Não será permitida a utilização 

de materiais que perfurem o local a ser fixado o pôster. O material de fixação será de responsabilidade 

dos apresentadores. 

6. NORMAS PARA ORGANIZAÇÃO DO CONTEÚDO DO PÔSTER: 

6.1 Título (CENTRALIZADO) – idêntico ao título do resumo submetido. 

6.2 Nomes dos autores e coautores (ALINHADO A ESQUERDA) – os mesmos do resumo submetido. 

6.3 Instituição de Ensino dos autores, cidade, Estado - (ALINHADO A ESQUERDA) 
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6.4 Grupo(s) de Pesquisa(s), órgãos de fomento (caso existam) – (ALINHADO A ESQUERDA) 

6.5 Dados da pesquisa – Introdução, Metodologia, Resultados e Conclusões. Descrição sucinta do tema – 
priorizar figuras, fotos, tabelas e gráficos. Referências mais significativas. 

6.6 O texto do pôster deve ser escrito em língua portuguesa e estar legível a pelo menos 1 metro de 
distância. 

6.7 Organizar as 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. 

 

7. JULGAMENTO DE PÔSTERES E COMUNICAÇÃO ORAL 

A avaliação dos resumo/pôsteres e comunicação oral irá considerar os seguintes critérios: 

a) Relevância e pertinência da proposta para as discussões da temática; 

b) Interlocução e contribuições para a área; 

c) Coerência com os objetivos propostos; 

d) Conclusões consistentes. 

 

8. CERTIFICAÇÃO 

Os certificados deverão ser solicitados na secretaria do Núcleo de Graduação, após a finalização do evento. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 O envio do resumo / pôster implica na autorização do(s) autor(es) para a sua possível publicação na 

Revista EURP e a concordância com normas de formatação estabelecidas nesse edital. 

9.2 O texto que necessitar de ajustes será enviado ao(s) autor(es), uma única vez, observando-se o prazo 
de devolução previsto no item 2 (cronograma) deste edital. 

9.3 Cabe à Comissão Científica e Organizadora decidir pela oportunidade de apresentação e a possível 

publicação dos trabalhos aprovados.  

9.4 Os trabalhos serão avaliados pela comissão Científica do Evento. Caso julgue necessário, a comissão 
poderá solicitar parecer de consultor ad hoc. 

9.5  Os trabalhos apresentados farão parte do acervo do V STS 2019, no site e nas redes sociais da FATESA 
(fatesa.edu.br)  

9.6  Para a possível publicação, o autor se compromete a fazer as correções solicitadas pelo revisor, quando 
necessário. 

9.7 Disposições não previstas nesse Edital serão tratadas pela Comissão Editorial e Organizadora do Evento. 

 

 

REALIZAÇÃO 

Faculdade de Tecnologia em Saúde – FATESA 

EURP – Escola de Ultrassonografia de Ribeirão Preto 

Comissão Científica e Organizadora FATESA 

 

  


