
	
	

 

II SIMPÓSIO DE EMERGÊNCIA E TRAUMA 

EDITAL DO EVENTO – NORMAS E INSTRUÇÕES 

 

1. OBJETIVO: 
O presente Edital objetiva apresentar as normas e requisitos do evento para sua 
participação no II Simpósio de Emergência e Trauma. 
OBS: É importante a leitura do Edital com atenção antes de realizar a inscrição 
no evento. 
 

2. DA INSCRIÇÃO: 
2.1 O período de inscrição será de 25/07/2022 ao dia 15/08/2022 até às 23:59h 

seguindo horário de Brasília, por meio do site: 
https://www.even3.com.br/iisimposioemergenciaetraumalaeet/  
A etapa de preenchimento dos dados no sistema é extremamente importante, 
pois é por meio destes que serão gerados os certificados. 
OBS: o preenchimento das informações a respeito dos dados pessoais e dos 
trabalhos submetidos é de inteira responsabilidade do participante. Portanto, 
não nos responsabilizamos por erros dos dados cometidos no ato de 
preenchimento no sistema. Portanto, o participante deve atentar-se para as 
letras minúsculas e maiúsculas e/ou os erros de digitação. 

2.2 Mediante realização de inscrição pelo site, pagamento da taxa: R$ 10,00 e 
envio do comprovante para o Instagram da liga: @laeet_ujn. A inscrição será 
confirmada, proporcionando o direito ao inscrito de participar de todas as 
palestras e submissão trabalhos. 

2.3 Taxa de inscrição:  R$ 10,00. Chave-pix: marivaniamonteiro3@gmail.com 
Fav. Marivânia Monteiro Alves – Banco Nubank 
 

3. DAS FORMAS DE PAGAMENTO: 
O pagamento poderá ser realizado por: 
I) PIX 
II) À VISTA (a partir do dia 09/08/2022) 

 
4. DO REEMBOLSO: 

A organização do evento não se responsabiliza por enganos realizados pelo 
participante, não realizando assim nenhum tipo de reembolso. 
 

5. DAS INSCRIÇÕES NAS PALESTRAS: 



Após a confirmação da inscrição no Evento, pagamento da taxa e o envio do 
comprovante o participante terá o direito de participar de todas as palestras. Com 
direito a falta de 25%, para recebimento do certificado. 
 

6. DAS SUBMISSÕES DE TRABALHOS: 
6.1 Após a confirmação da inscrição no evento, o inscrito terá o direito de 

submeter até 2 (dois trabalhos). Não haverá limite para co-autoria de resumos. 
6.2 As submissões deverão ser realizadas através do formulário:	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHvnKNcUfZgxyBVVGhJDP
bbf7uRaJg9mM2a0dIGcX0WR4Sjg/viewform?usp=sf_link até o dia 
15/08/2022, no formato PDF. 

6.3 Só será aceito RESUMO SIMPLES, os tipos de estudos aceitos serão: 
• Trabalhos Originais (Ensaios clínicos, experimentais ou pesquisa em 

campo); 
•  Relatos de casos e de experiência; 
•  Revisão de literatura, Metanálises / Revisões sistemáticas e Revisão 

de escopo. 
6.4 O autor deverá escolher uma das áreas temáticas descritas abaixo: 

• Emergências Clínicas; 
• Emergências Cirúrgicas; 
• Atendimento Pré-Hospitalar; 
• Traumas Obstétricos; 
• Atendimento em Emergência frente a Covid-19; 
• Acolhimento em Emergência. 

6.5 No ato da submissão, todos os autores deverão estar inscritos (devem ter pago 
suas respectivas inscrições e enviando o comprovante para o Instagram da 
liga: @laeet_ujn). 

6.6 O limite máximo será de 6 (seis) autores, já incluso o orientador. 
 

7. FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS: 

7.1 O formato aceito será Resumo Simples. 

7.2 Os trabalhos deverão ser redigidos na Língua Portuguesa. 

7.3 Normas de formatação do texto: 

• A folha deve ser A4; 
• Margens: 3cm superior e esquerda, 2cm inferior e direita; 
• Espaçamento entre linhas: 1,5cm; 
• Título em negrito e centralizado, com no máximo 15 (quinze) palavras; 
• Texto: justificado; 
• Não deve conter figuras, tabelas, gráficos, quadros e citações 

bibliográficas; 
• Não deve haver parágrafos; 
• O texto deve ter no máximo 500 palavras. 

 



7.3.2.1 Abaixo do texto deverá conter 3 (três) a 5 (cinco) Descritores em Saúde 
(DEC’s) separados por ponto, também deverá conter a área temática logo 
em seguida.  

7.3.3 Os trabalhos que não estiverem conforme o presente edital, não serão 
aceitos. 

7.3.4 No corpo do resumo deverá conter: Introdução, Objetivo, Métodos, 
Resultados, Conclusão conforme template (ANEXO I e ANEXO II). 

 
8. AVALIAÇÃO: 

8.1 As avaliações serão a cegas pelos avaliadores. 
8.2 O resultado poderá ser: APROVADO OU REPROVADO. 
8.3 Os resumos reprovados, serão aqueles não condizentes com a formatação do 

texto e tipo de estudo. 
8.4 O resultado será divulgado no dia 16/08, via e-mail do autor principal. 
 

9. DAS NORMAS DE APRESENTAÇÃO: 
9.1 As apresentações serão ORAIS com auxílio de slide mediante data, horário e 

sala divulgados no e-mail de aprovação do resumo. 
9.2 Para confecção do slide, o autor deverá seguir o template disponibilizado no 

e-mail de aprovação. 
 

10. PREMIAÇÃO DE TRABALHOS: 
10.1 Os três melhores trabalhos escritos e apresentados receberão certificado de        

apresentação com a sua respectiva classificação e MENÇÃO HONROSA. 
Sendo entregues no encerramento do evento. 

 
11. CERTIFICADOS: 

11.1 Apenas os participantes pagantes terão direito ao certificado de participação. 
11.2 Os certificados serão gerados pelos dados disponibilizados pelo participante 

ao realizar a sua inscrição. Caso haja erro nos dados ocorrerá a geração de 
certificado incorreto. Ressaltamos que não nos responsabilizamos por dados 
preenchidos erroneamente no ato da inscrição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I – MODELO DE RESUMO SIMPLES  

(SEM IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES) 

 

TÍTULO  

(Em Negrito, Fonte:Times New Roman, Centralizado e Máximo de 15 palavras) 

 

Área temática:  

Apresentar aqui o resumo com no máximo 500 palavras, texto justificado, fonte Times 

New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, folha de tamanho A4, com 

margens de 3 cm na parte superior e esquerda e de 2 cm na parte inferior e direita. 

Destacando em negrito os seguintes itens: Introdução, Objetivo, Métodos, Resultados 

e Conclusão. Citações bibliográficas, tabelas, figuras, gráficos e quadros não devem ser 

incluídos. Resumos que estiverem fora dessas normas não serão aceitos. 	

Descritores: Descritor1. Descritor2. Descritor3. (cadastrados no site do DEC’s) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II – MODELO DE RESUMO SIMPLES  

(COM IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES) 

 

TÍTULO  

(Em Negrito, Fonte:Times New Roman, Centralizado e Máximo de 15 palavras) 

 

Autor1, Autor2, Autor3, Autorn 

1Instituição. Cidade/País. E-mail. 
2Instituição. Cidade/País. E-mail. 
3Instituição. Cidade/País. E-mail. 
nInstituição. Cidade/País. E-mail. 

 

Área temática:  

Apresentar aqui o resumo com no máximo 500 palavras, texto justificado, fonte Times 

New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, folha de tamanho A4, com 

margens de 3 cm na parte superior e esquerda e de 2 cm na parte inferior e direita. 

Destacando em negrito os seguintes itens: Introdução, Objetivo, Métodos, Resultados 

e Conclusão. Citações bibliográficas, tabelas, figuras, gráficos e quadros não devem ser 

incluídos. Resumos que estiverem fora dessas normas não serão aceitos. 	

Descritores: Descritor1. Descritor2. Descritor3. (cadastrados no site do DEC’s) 

 


