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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

1- AUTORES: Máximo de 5 autores com nomes por extenso e sem abreviações; os 
certificados serão emitidos de acordo com a inscrição.  Escrever nome completo dos 
autores.  Em nota de rodapé, colocar o resumo da biografia de cada autor: formação, 
maior titulação e afiliação (unidade onde atua, departamento, cidade, estado e país) e 
e-mail 
 
2- TÍTULO DO RESUMO 
 O título deve ser informativo, breve e em “negrito”. Escrever em caixa alta, com, no 
máximo 10 a 12 palavras. Não devem ser utilizadas outras marcações, tais como 
“itálico” e “sublinhado”. Apenas os nomes científicos devem estar em “itálico”.  
 
3- RESUMO EXPANDIDO: Os trabalhos devem ter no máximo 1500 palavras, 
incluídos, se houver: mapas, fotos, tabelas, gráficos, com suas respectivas legendas. 
Deve ser indicada, no texto, a localização dos mesmos para facilitar a organização e 
editoração. 

A estrutura do texto deve possuir: 

a)  Introdução - Abordagem inicial do objeto do relato; recorte do objeto; Problema 

ou Questões Norteadoras; Objetivos; Justificativa/motivação. 

b) Metodologia – tipo de estudo, cenário, sujeitos, coleta e análise dos dados  

c) Resultados e Discussão – Redação dissertativa que apresenta Práticas 
Exitosas e Experiências Inovadoras em Saúde Escolar/ desdobramentos e ou 
continuidade de projetos de intervenção que foram desenvolvidos durante a Pós 
Graduação em Saúde Escolar, do Núcleo Jovem Bom de Vida da UESC, bem 
como os resultados obtidos. Mesmo se tratando de um relato de experiência, 
que por vezes trazem experiências inusitadas, é importante e enriquecedor que, 
sempre que possível, as experiências expostas dialoguem com outros autores. 
Sendo assim, é importante que esse item apresente fundamentação teórica. 

d) Considerações Finais – considerações conclusivas, destacando o alcance dos 

objetivos. Podem ser feitas reflexões acerca da continuidade, ampliação e/ou 

replicação da proposta. 

e) Referências Bibliográficas – conforme as normas da ABNT. 

f) Palavras Chave – No mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chave que caracterizam 

o tema e servem para indexar o artigo.  

 
4- É obrigatório que os autores façam revisões gramaticais, ortográficas e de digitação; 
as inadequações implicarão a devolução do trabalho para correção. Antes do envio, os 
autores devem certificar-se de que todos os dados do trabalho estão corretos. As 
informações mencionadas na inscrição e na submissão são de inteira responsabilidade 
do primeiro autor do resumo. 

 


