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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
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EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
O VIII Congresso Acadêmico da UNCISAL (CACUN 2018) realizar-se-á no
período de 25 a 28 de setembro de 2018. Contamos com a presença e
participação de todos!
Para tanto, seguem as orientações:
CALENDÁRIO PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
Submissão

dos

trabalhos

na

plataforma

da

UNCISAL:

http://cacun.uncisal.edu.br
Início: 21/06/2018 Término: 16/07/2018
Divulgação

dos

trabalhos

selecionados

na

plataforma

da

UNCISAL:

http://cacun.uncisal.edu.br
Data: 31/08/2018
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Para a submissão de trabalhos no VIII CACUN o (s) autor (es) deve(m) seguir
as seguintes orientações:
1. Atender ao período para submissão dos trabalhos: 21/06/2018 a
16/07/2018
2. Os trabalhos que envolverem estudantes da graduação deverão possuir,
necessariamente, um docente ou profissional como um dos autores;
3. Cada inscrito poderá submeter até dois trabalhos como autor principal;
4. Serão permitidos até 06 (seis) autores para cada trabalho, sendo um deles
o orientador (professor ou profissional);
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5. Os trabalhos devem ser submetidos exclusivamente na Plataforma da
UNCISAL (http://cacun.uncisal.edu.br).
6. As inscrições dos trabalhos implicam na concordância pelo(s) autor(es)
com as normas estabelecidas pela Comissão Científica para julgamento dos
mesmos, bem como na autorização para sua reprodução por via impressa ou
eletrônica em publicações dos Anais sob responsabilidade da Instituição
promotora e das realizadoras ou apoiadoras do VIII Congresso Acadêmico da
UNCISAL.
7. Os casos omissos serão avaliados e decididos pela Comissão Científica,
sem possibilidade de recursos;
8. Só serão avaliados trabalhos que seguirem as seguintes regras:
8.1 Os trabalhos poderão ser inscritos sob duas categorias: 1.
Trabalhos

de

Pesquisa

Científica;

e

2.

Trabalhos

de

Extensão

Universitária;
8.2 O resumo em PDF será gerado pela própria plataforma, sendo
necessário depois anexá-lo para confirmação da submissão;
8.3 O resumo deve estar em português, organizado em um só
parágrafo, contendo até 2500 caracteres (com espaços), excluído o
título.
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
O resumo deverá ser escrito, inicialmente, em formato Word com fonte
Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples entre linhas, sem
parágrafos, margens nas seguintes dimensões: superior e esquerda 3 cm;
direita e inferior 2 cm, em página tamanho A4.
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Posteriormente, o participante deverá copiar/colar o resumo (word) para a
plataforma e assim gerar o arquivo em PDF. O participante deverá conferir o
arquivo gerado e assim, anexá-lo para submissão.
No momento da submissão do resumo, os autores estarão automaticamente
autorizando sua publicação nos anais do CACUN – 2018.
O cabeçalho do resumo deve ser escrito segundo a formatação abaixo (ver
modelo a seguir):
Título (e subtítulo, se houver)
Nomes completos dos autores: alinhados à direita abaixo do título, sem
destaque, separados por ponto-e-vírgula;
Instituição à(s) qual(is) os autores estão vinculados;
Endereço eletrônico (e-mail) do orientador.
Exemplo:
TÍTULO DO TRABALHO
1,2

Autor1 ; Orientador2*

Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL)

*E-mail para contato: orientador@email.com.br

Resumo:

Dividido

em

INTRODUÇÃO,

OBJETIVO,

MÉTODOS,

RESULTADOS/DISCUSSÃO, CONCLUSÕES
Palavras-chave: (3 a 5), separadas por ponto e iniciadas por letra maiúscula,
abaixo do resumo.
Para pesquisas com seres humanos ou animais, deverá ser informado no
corpo do texto, o número do parecer do CEP ou CEUA;
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Não haverá revisão do texto dos resumos pela comissão julgadora; portanto,
estes serão publicados integralmente sem alterações;
O conteúdo dos resumos é de total responsabilidade dos autores;
Os resumos devem ser inéditos, não tendo sido previamente publicados ou
apresentados em congressos nacionais ou internacionais;
O resumo deverá apresentar uma contribuição científica original.
Observação1 : Para os trabalhos de extensão universitária os subitens LOCAL
DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE EXTENSÃO, MÉTODOS UTILIZADOS,
FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE EXTERNA e DESENVOLVIMENTO
DA AÇÃO devem ser contemplados no item MÉTODOS; caso contrário, serão
eliminados.
Observação2:

Trabalhos

enquadrados

como

RELATOS

DE

VIVÊNCIA/EXPERIÊNCIA não serão aceitos, visto que se tratam de uma visão
individual/particular do autor e não contemplam caráter científico nem
resultados de extensão frente à comunidade.
Observação3 : Durante a elaboração e submissão do resumo não é
necessário o uso dos títulos de cada seção (INTRODUÇÃO, OBJETIVO,
MÉTODOS, RESULTADOS/DISCUSSÃO, CONCLUSÕES).
NORMAS PARA CONFECÇÃO DO BANNER
1. O banner deve ter 1,20 X 0,80 cm;
2. Título (e subtítulo, se houver): centralizado, em caixa alta e negrito;
3. Nomes completos dos autores: alinhados à direita abaixo do título, sem destaque,
separados por ponto-e-vírgula;
4. Instituição à qual os autores estão vinculados;
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5. Endereço eletrônico (e-mail) do orientador;
6.

Resumo:

Dividido

em

INTRODUÇÃO,

OBJETIVO,

MÉTODOS,

RESULTADOS/DISCUSSÃO, CONCLUSÕES (trabalhos de pesquisa) ou LOCAL DE
EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE EXTENSÃO, MÉTODOS UTILIZADOS, FORMAS DE
PARTICIPAÇÃO

DA

COMUNIDADE

EXTERNA

e

DESENVOLVIMENTO

DA

AÇÃO

(trabalhos de extensão);
7. Podem ser acrescentadas figuras e tabelas;
8. Deve conter referências bibliográficas: no máximo 8 referências descritas em
ABNT.
9. Será necessária a presença do autor apresentador durante o período designado
para apresentação.

10. Os autores são responsáveis pela colocação e retirada dos pôsteres.
JULGAMENTO
1. A comissão julgadora dos resumos será formada por pesquisadores. Os critérios
de julgamento para aceitação e classificação dos trabalhos serão:
1.1 Estrutura e clareza do resumo (40% da pontuação) (Modalidades
PESQUISA e EXTENSÃO):
a) Observação das normas da Língua Portuguesa;
b) Coerência entre o título e o trabalho;
c) Introdução/Justificativa;
d) Objetivos;
e) Métodos;
f) Resultados obtidos;
g) Considerações finais e perspectivas futuras.
1.2 Atendimento às diretrizes da PESQUISA (60% da pontuação):
a) Originalidade;
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b) Relevância;
c) Reprodutibilidade;
d) Ineditismo;
e) Oportunidade de desenvolvimento científico;
1.3 Atendimento às diretrizes da EXTENSÃO (60% da pontuação)
a) Envolvimento com a comunidade externa;
b) Promoção de transformação social;
c) Caráter interdisciplinar;
d) Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
e) Impacto na formação do estudante.
2. A comissão julgadora de banners será formada por pesquisadores. Os critérios de
julgamento para apresentação do banner serão:
a) Relevância do projeto;
b) Embasamento teórico/justificativa do trabalho;
c) Definição dos objetivos;
d) Adequação metodológica;
e) Análise dos resultados/conclusões;
f) Organização do pôster;
g) Oportunidade de desenvolvimento científico para o aluno (no caso da
categoria científica);
h) Apresentação do aluno: Clareza, desenvoltura e qualidade de recursos;
domínio/grau de conhecimento.
PREMIAÇÕES
Os melhores trabalhos em cada uma das categorias serão premiados na Cerimônia
de Encerramento do Congresso:
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PESQUISA CIENTÍFICA

(R$)

1o LUGAR

300,00

2o LUGAR

200,00
EXTENSÃO

1o LUGAR

300,00

2o LUGAR

200,00
CULTURAL

1o LUGAR

300,00

2o LUGAR

200,00

Em caso de empate, uma Comissão Julgadora formada por três outros docentes
avaliadores fará a deliberação.
CERTIFICADOS

Os certificados estarão disponíveis online na semana posterior ao Congresso.

