
 

EDITAL 04/2022 SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS PARA O  

I SIMPÓSIO DE PESQUISA 

 

O presente Edital abre a chamada para submissão de trabalhos científicos 

para apresentação durante o I Simpósio de Pesquisa do Centro Universitário 

Nobre. Os trabalhos serão analisados pelo Corpo Científico do evento.  

I Simpósio de Pesquisa do Centro Universitário Nobre é organizado pelas 

seguintes coordenações: 

• Revista Científica da Área de Saúde (Revista de Saúde Nobre) 

• Revista Científica de Direito (Jus Homini) 

• Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFAN 

• Coordenação de Pesquisa e extensão 

 

O evento será realizado nos dias 25 e 26 de maio de 2022 com 

apresentações acontecendo de forma oral, pôster ou resumo expandido. A forma 

de apresentação será avaliada pelo Corpo Científico. Todos os trabalhos 

apresentados serão publicados nos anais do evento dentro da Revista Saúde 

Nobre ou JusHomini. Os três melhores trabalhos serão premiados ao final do 

evento. Os quinze melhores trabalhos serão convidados para avaliação por 

pares e, possível, publicação na edição especial da Revista Saúde Nobre ou 

JusHomini. 

 

 



1. Pontos chaves 

• Para submeter o resumo, o(a) autor(a) deve estar inscrito(a) no evento. 

• O(A) mesmo(a) autor(a) não pode submeter ou ser designado(a) para 
apresentar mais de três (3) resumos. Caso necessário, os coautores 
devem ser atribuídos como apresentadores. 

• A submissão dos resumos se dará apenas através do e-mail: 
andre.cordeiro@gruponobre.net. 

• Data de fechamento do Serviço de Submissão de Resumos online: 10 de 
maio de 2022. 

• Período de avaliação e seleção dos Resumos: 10 a 15 de maio de 2022. 

• Divulgação dos resultados da avaliação e seleção dos Resumos: 16 de 
maio de 2022. 

 

2. Da comissão julgadora 

2.1 Os trabalhos serão analisados pela Comissão Científica do I Simpósio de 
Pesquisa; 

2.2 Relatos de caso somente serão aceitos em condições excepcionais, se 
efetivamente tratarem de doenças ou apresentações atípicas, cujo 
conhecimento deva ser da comunidade de intensivistas. 

2.3 A classificação do formato para apresentação (oral ou e-poster) será a critério 
da Comissão Científica; 

2.4 A comunicação sobre a aprovação ou não será por meio do correio eletrônico 
pelo qual foi remetido o trabalho, até o dia 16/05/2022. 

 

3. Dos trabalhos 

3.1 Os trabalhos deverão ser submetidos em português; 

3.2 Um dos autores deverá estar inscrito no I Simpósio de Pesquisa até o 
dia 20/05/2022; 

3.3 O resumo deverá ter no máximo 250 palavras e obedecer estritamente às 
regras de formatação abaixo anunciadas. Resumos fora da padronização não 
serão considerados para análise; 



3.4 Título: Título completo do trabalho, primeira letra em maiúscula e o restante 
em minúsculas, ressalvadas as regras para utilização de maiúsculas; 

3.5 Autores: O nome dos autores devem estar por extenso. O nome do 
apresentador deverá estar identificado com sublinhado. Em artigos originais 
serão permitidos até oito autores, em relatos de caso, até cinco autores; 

3.6 Texto do resumo: para artigos originais, utilizar parágrafos nas subdivisões 
(Introdução, Objetivo, Métodos, Resultados, Conclusão, escritos em negrito, 
caixa baixa com a primeira letra em maiúscula). Não colocar discussão como 
item. Apenas esses cinco itens serão considerados, e o restante do texto será 
deletado. Os relatos de casos deverão conter uma breve introdução, descrição 
do caso e comentários, sem estruturação em parágrafos, ou seja, o resumo não 
deve ser estruturado. Deve-se evitar o uso de abreviaturas. Nos casos em que 
elas forem absolutamente necessárias, deve-se colocar o significado por 
extenso na primeira vez em que forem usadas; 

Não serão aceitas figuras e/ou tabelas. Referências não são necessárias, mas 
podem ser acrescentadas, caso os autores julguem serem fundamentais para o 
entendimento do resumo, fora do limite de 250 palavras. 

 

4. Da publicação dos trabalhos 

4.1 Os trabalhos aceitos, escolhidos a critério da comissão cientifica, serão 
publicados como anais da Revista Saúde Nobre ou JusHomini. 

4.2 Os quinze melhores trabalhos serão convidados para avaliação por pares e, 
possível, publicação na edição especial da Revista Saúde Nobre ou JusHomini. 

 

5. Certificado 

 

5.1 O certificado será em formato eletrônico. Os autores que apresentaram seus 
trabalhos receberão o seu certificado por e-mail até 15 dias após o evento; 

5.2 A não apresentação do trabalho científico implicará em não fornecimento do 
certificado; 

 

6. Premiação 



Dentre os trabalhos selecionados para apresentação oral, serão escolhidos os 
melhores para premiação específica. A premiação será feita durante a sessão 
de fechamento do evento.  

 

7. Disposições Gerais 

 

7.1 Situações que não estejam previstas neste regulamento serão resolvidas 
pela Comissão Científica do I Simpósio de Pesquisa. 

 

 

 

 

 

André Luiz Lisboa Cordeiro 

Presidente do I Simpósio de Pesquisa 

Coordenador de Pesquisa e Extensão 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa 


