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1. Instruções para inscrição de trabalhos
Os autores deverão inscrever seus trabalhos respeitando as normas do evento via email: mpenfeventos@gmail.com. A Comissão Organizadora avaliará os trabalhos e, ao final
desse processo, responderá ao autor principal através do mesmo e-mail do evento.
Os resultados serão divulgados no dia 27/04/2018.
A decisão final da Comissão Científica do Fórum é considerada suprema, irrevogável
e inapelável, a qual não será revista.

Leia atentamente as instruções, em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail da
Comissão Científica: mpenfeventos@gmail.com

2. Instruções para elaboração do resumo


O resumo deverá ser encaminhado para o e-mail: mpenfeventos@gmail.com.



As informações deverão ser apresentadas de acordo com a norma culta e a nova
ortografia da língua portuguesa.



Número máximo de apresentação por relator: dois trabalhos,



Os autores deverão apresentar no resumo o nome dos autores, suas respectivas
instituições e e-mail de contato do autor relator. O primeiro autor será considerado
como o relator do trabalho.



O resumo será Simples, entre 50 a 300 palavras, incluindo: Título; Introdução;
Objetivos; Metodologia; Resultados; Conclusões; Referências.



Tipo de fonte: Times New Roman 12; Espaço entre linhas de 1,5.



Número máximo de referências: três;



Número máximo de autores por trabalho: seis, incluindo o relator;



Inclusão de até três descritores (http://decs.bvs.br);



Referências na norma da ABNT

3. Instruções para apresentação e elaboração dos Pôsteres


O pôster deverá ser impresso no tamanho 0,90m de largura por 1,20m de altura
(formato retrato), com cordão para fixá-lo.



O pôster deverá conter basicamente a seguinte sequência: Título; Autores (com as
respectivas instituições e e-mail de contato do autor principal/relator); Introdução;
Objetivos; Metodologia; Resultados; Conclusões; Referências.



No pôster impresso, o título e os autores do trabalho deverão ser os mesmos contidos
nos resumos selecionados para apresentação e na mesma ordem.



A impressão do pôster deverá ser de boa qualidade de forma que o texto possa ser lido
a uma distância mínima de 2 metros.



Os resultados poderão ser ilustrados com figuras (fotos autorizadas e gráficos) e/ou
tabelas. Nas tabelas, a legenda deve ser posicionada acima do corpo da tabela,
enquanto nas figuras (fotos e gráficos), a legenda deverá estar abaixo. As citações
bibliográficas deverão ser feitas conforme as atuais normas ABNT.



O transporte, fixação e remoção do pôster no local apropriado deverá ser feita pelo
autor/apresentador no dia e horário definidos pela Comissão Científica.



O autor/apresentador deverá estar à disposição dos interessados em consultar seu
trabalho, durante o período reservado para pôster na programação do evento.



O certificado da apresentação de trabalho científico, modalidade pôster, será entregue,
exclusivamente, para o autor/relator presente na sessão de Pôster, conforme previsto
na programação do evento.



Será fornecido apenas um (1) certificado para o autor/apresentador do trabalho, no
qual constará o título do mesmo e os nomes dos autores, de acordo com o resumo
submetido e aprovado.



Lembretes:
 Prepare um painel harmonioso e atrativo.

 Excesso de informações e recursos pode levar ao desinteresse pela leitura.
 Utilize caracteres facilmente legíveis no texto.
 Não esqueça o material necessário para a montagem do seu pôster na área do
evento reservada para a exposição.

4. Critérios de Avaliação dos Resumos


Respeito à formatação e preparação dos resumos;



Coerência teórica e metodológica;



Encadeamento lógico entre as partes;



Escrito de maneira clara, coerente e concisa.
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