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 1. CARACTERÍSTICA DO EVENTO 

 

A II Mostra de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde da Fundação 

Escola de Saúde Pública de Palmas e I Encontro Tocantinense de Residências 

em Saúde é um evento de iniciativa da Fundação Escola de Saúde Pública de 

Palmas, juntamente com a Secretaria Municipal de Palmas -TO.   

Este é um evento que busca compartilhar resultados de pesquisas 

científicas no âmbito da rede municipal de saúde, reunirá trabalhadores da saúde, 

gestores, residentes e instituições parceiras em ensino, para a publicização das 

pesquisas científicas.  

 

2. PÚBLICO ALVO 

 

O evento será direcionado aos estudantes, residentes, professores, 

representantes de movimentos sociais, servidores, pesquisadores, gestores e 

usuários do SUS de Palmas-Tocantins  

3. OBJETIVO GERAL 

 

- Estimular e divulgar a produção de trabalhos científicos e inovações tecnológicas 

em pesquisas no Sistema Único de Saúde local que possa contribuir para fortale-

cimento dos serviços ofertados na rede municipal de saúde de Palmas/TO 

 

3.1 Objetivos específicos: 

 

- Discutir com os serviços de saúde e sociedade civil os resultados de recentes es-

tudos desenvolvidos na rede de serviços do município; 

- Orientar a tomada de decisões na gestão do SUS a partir dos resultados de pesqui-

sas e experiências exitosas; 

- Aproximar a gestão, trabalhadores, usuários e as instituições de ensino parceiras 

para discussão das práticas inovadoras no sistema de saúde; 

- Promover a difusão de conhecimentos e práticas a partir das atividades inovadoras 

desenvolvidas no SUS de Palmas. 



 4. DATA E LOCAL DO EVENTO 

 

O evento será realizado no Centro Universitário Luterano de Palmas 

(CEUP/ULBRA) nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2019, das 8 às 18 horas. 

 

5. INSCRIÇÃO 

 

As inscrições para a “II Mostra de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde da 

Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas e I Encontro Tocantinense de Residências 

em Saúde” ocorrerá pelo link http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_apli-

cacao=51219, iniciando-se no dia 09 de outubro de 2019 até dia 04 de novembro de 2019.  

No ato da submissão dos trabalhos os pesquisadores de Relatos de Pesquisa, 

deverão enviar os pareceres da Comissão de Avaliação de Projetos e Pesquisas-CAPP da 

FESP e o parecer do Comitê de Ética Pesquisa-CEP.  

Se houver disponibilidade de vagas, as inscrições também serão realizadas 

presencialmente, no dia do evento. O evento será gratuito. 

 

6. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 

 

A participação no evento ocorrerá nas seguintes modalidades: 

 

1. Participante:  

 

a. Ouvinte: aquele que não apresentar trabalho científico no evento, po-

dendo se inscrever até dia 04 de novembro via formulário eletrônico, 

ou no dia do evento, em local e data de acordo com a programação e 

disponibilidade de vagas. 

b. Expositor: aquele que tenha trabalho aprovado pela Comissão Cientí-

fica e que o apresente publicamente, abrindo-se neste caso permissão 

para expositores de outras instituições de ensino. Aqueles que não ti-

verem o trabalho aprovado para exposição, poderão participar no item 

“ouvinte”. 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=51219
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=51219


 c. Palestrante/Conferencista: aqueles profissionais convidados pela co-

missão organizadora, para a condução e/ou mediação de mesas redon-

das, rodas de conversas, comunicações coordenadas e conferências. 

d. Comissão organizadora: aqueles profissionais que componham a 

equipe organizadora da Mostra: Coordenação Geral, Científica, Rela-

toria, Apoio Administrativo etc. 

 

7. EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS 

 

 Neste evento serão selecionados apenas os trabalhos realizados no contexto do 

Sistema Único de Saúde de Palmas.  

  

7.1 Categorias 

 

Há duas categorias de apresentação de trabalhos para seleção no evento: 

 

a. Relato de Pesquisa; 

b. Relato de Experiência. 

 

7.2 Limite de resumos por participante 

 

Cada participante poderá submeter no máximo um (1) resumo vinculado à 

sua inscrição (como primeiro autor), ainda que não haja limite para participação 

como coautor em trabalhos inscritos por outros participantes. 

Cada resumo poderá ter no máximo seis (6) autores, sendo um (1) o autor 

principal e os demais quatro (4) coautores. 

Inscrição: O primeiro autor deverá estar inscrito no evento para que o 

trabalho seja aceito para avaliação da comissão científica. 

 

7.3 Categorias 



 7.3.1 Resumo de Relato de Pesquisa  

 

Relatos de Pesquisas são trabalhos originais que se orientam por uma 

pergunta ou hipótese, que têm um método científico explicitado e que descrevem 

os resultados criticamente em cotejo com a literatura. 

• Título: deve ser objetivo, conciso e informativo. O campo deve ser preenchido 

com LETRAS EM CAIXA ALTA e conter até 170 caracteres, considerando os 

espaços. 

• Autores: informar nome completo, nome em formato para referência e filiação 

institucional. Primeiro deve ser informado o autor principal e em seguida, se 

houver, o(s) coautor(es). Máximo de 6 (seis) autores. 

• Resumo: o texto deve ser objetivo e conciso. Os tópicos a seguir são obrigató-

rios e possuem campos específicos para preenchimento. Esses campos não de-

vem ser preenchidos com letras em caixa alta. Entre parênteses, estão o número 

máximo de caracteres de cada campo, incluindo os espaços. 

o Apresentação/Introdução (400) 

o Objetivos (250) 

o Metodologia (700) 

o Resultados (700) 

o Conclusões/Considerações (450) 

 

Observação: Gráficos, tabelas, imagens e lista de referências bibliográficas não 

poderão ser incluídos devido à limitação de espaço (somente na apresentação). 

o Tema: Selecionar de acordo com as linhas de pesquisa descritas abaixo. 

o Apresentador do trabalho: indicar o nome, a filiação institucional e o cor-

reio eletrônico do autor principal ou coautor que apresentará o trabalho. 

 

  Os trabalhos enviados na modalidade de pesquisa deverão, obrigato-

riamente, apresentar os seguintes documentos: 

 

- O parecer de aprovação pela Comissão de Avaliação de Projetos e Pesquisas da 

FESP 

- O parecer de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 



 ● Modalidade de apresentação: 

 

(a) Apresentação Oral 

(b) Apresentação em Pôster 

 

❖  Os trabalhos para apresentação oral serão selecionados pela comissão científica se-

gundo os critérios de avaliação padronizados por instrumento específico, sendo que 

os trabalhos com melhores desempenhos nas notas as apresentações serão orais. 

● Fonte(s) de financiamento: crédito a órgãos financiadores da pesquisa, se 

pertinente. 

● Conflito de interesses: Os autores devem informar qualquer potencial con-

flito de interesse, incluindo interesses políticos e/ou financeiros associados 

a patentes ou propriedade, provisão de materiais e/ou insumos e equipa-

mentos utilizados no estudo pelos fabricantes.  

 

7.3.2 Resumo de Relato de Experiência 

 

Nos resumos de Relato de Experiência, o(s) autor(es) deve(m) relatar o 

objeto da experiência, o contexto no qual ocorreu, a descrição da execução 

(incluindo período de realização, local e sujeitos envolvidos, técnicas adotadas), 

análise crítica dos resultados, lições aprendidas e contribuições para o SUS 

municipal. 

Nesta categoria de trabalhos, serão aceitos relatos de experiências que 

foram desenvolvidas ou estão em curso. Essa categoria não se destina, portanto, à 

apresentação de resultados de pesquisas científicas. 

● Título: deve ser objetivo, conciso e informativo. O campo deve ser preen-

chido com LETRAS EM CAIXA ALTA e conter até 170 caracteres, con-

siderando os espaços. 

● Autores: informar nome completo, nome em formato para referência e fi-

liação institucional. Primeiro deve ser informado o autor principal e em 

seguida, se houver, o(s) coautor(es). Máximo de 6 (seis) autores. 

● Resumo: o texto deve ser objetivo e conciso. Os tópicos a seguir são obri-

gatórios e possuem campos específicos para preenchimento. Esses campos 



 não devem ser preenchidos com letras em caixa alta. Entre parêntesis, es-

tão o número máximo de caracteres de cada campo, incluindo os espaços. 

o Período de Realização (100) 

o Objeto da experiência (150) 

o Objetivos (300) 

o Metodologia (500) 

o Resultados (500) 

o Análise Crítica (500) 

o Conclusões e/ou Recomendações (450) 

 

Observações: Indicar o período de realização, considerando que não serão aceitas 

experiências concluídas há mais de 4 anos. Gráficos, tabelas, imagens e lista de 

referências bibliográficas não poderão ser incluídos devido à limitação de espaço 

(Somente na apresentação). 

• Tema: Selecionar de acordo com a listagem publicada abaixo.  

• Apresentador do trabalho: indicar o nome, a filiação institucional e o correio 

eletrônico do autor principal ou coautor que apresentará o trabalho. 

 

• Modalidade de apresentação: 

  (a) Apresentação Oral 

  (b) Apresentação em Pôster 

 

❖ Os trabalhos para apresentação oral serão selecionados pela comissão científica se-

gundo os critérios de avaliação padronizados por instrumento específico, e aque-

les com melhores desempenhos nas notas a apresentação será oral. 

● Fonte(s) de financiamento: crédito a órgãos financiadores da pesquisa, se pertinente. 

● Conflito de interesses: Os autores devem informar qualquer potencial conflito de in-

teresse, incluindo interesses políticos e/ou financeiros associados a patentes ou 

propriedade, provisão de materiais e/ou insumos e equipamentos utilizados no 

estudo pelos fabricantes.  

 

 

 



 7.4 Temas para envio de resumo 

 

» Relato de Experiência 

» Relato de Pesquisa 

 

*Linhas de pesquisa 

● Promoção da saúde 

● Doenças negligenciadas 

● Atenção psicossocial 

● Direito e saúde 

● Informação, educação e comunicação em saúde 

● Política e gestão em saúde 

● Epidemiologia 

● Tecnologias assistenciais e gestão do cuidado 

● Controle e participação social 

● Promoção de equidade 

● Vigilância em Saúde 

 

7.5 Critérios para avaliação dos resumos 

 

Além da observância aos requisitos de resumos acima explicitados, o processo de 

avaliação adotará os seguintes critérios: Adequação aos temas do congresso; 

Relevância, atualidade e natureza inovadora (nova aplicação/contribuição ao 

conhecimento existente); Adequação conceitual e metodológica para o alcance dos 

objetivos e dos resultados; Características do resumo submetido no que se refere à 

organização, capacidade de síntese e clareza de exposição; Adequação do título; 

Abordagem de produtos, resultados ou argumentos e sua contribuição ao SUS 

municipal. 

Observações: Resumos que não cumpram com as exigências descritas não serão 

aceitos. Resultados com afirmações como “resultados serão apresentados” e ou 

“dados serão analisados” não serão considerados.  

Todos os trabalhos, ao serem apreciados para a seleção quanto à modalidade 



 preferencial de apresentação caberá à Comissão Científica a decisão final, de acordo 

com os critérios de avaliação. Oportunamente, a Comissão Organizadora comunicará 

aos autores a data, o horário, local e forma de apresentação dos trabalhos aprovados.  

O número de trabalhos aprovados será definido de acordo com os critérios da 

Comissão Científica e segundo a adequação ao tempo e aos espaços disponíveis para 

a realização do congresso. 

Dos resumos recebidos, 40 serão selecionados para publicação na edição especial 

da Revista de Patologia do Tocantins da Universidade Federal do Tocantins. Por isso, 

reforçamos a importância da revisão ortográfica e gramatical no preparo deles. No 

mesmo sentido, devem ser observadas as orientações referentes ao padrão para 

preenchimento do título, do(s) nome(s) de autor(es) e do resumo. Só serão publicados 

nos anais aqueles trabalhos que forem aprovados pela comissão científica da II 

Mostra e serão eliminados os trabalhos que não forem desenvolvidos na rede 

municipal de saúde. 

 

7.4  Cronograma do Evento 

Data Atividade 

09/10 a 04/11/2019 Prazo para envio de trabalhos  

05/11 a 13/11/2019 Avaliação dos trabalhos pela Comissão Científica 

14/11/2019 Divulgação do resultado dos trabalhos avaliados 

15/11/2019 
Envio de recursos para reavaliação por autores dos 

trabalhos 

16/11/2019 
Divulgação da avaliação dos recursos enviados por 

autores 

21, 22 e 23/11/2019 

II Mostra de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 

da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas e I 

Encontro Tocantinense de Residências em Saúde. 

 

7.7 Modalidades de apresentação 

Os trabalhos aprovados poderão ser apresentados em duas modalidades: 

 



 7.7.1 Apresentação Oral  

 

Os trabalhos aprovados nesta modalidade serão apresentados em sessões 

temáticas de Comunicação Coordenada, com duração de no máximo 40 minutos sendo 3 

trabalhos por sessão.  

O tempo para apresentação de cada trabalho será de no máximo 10 minutos. Após 

as apresentações, haverá debate com os respectivos autores mediado por um convidado, 

designado pela Comissão Científica. Serão selecionados 15 trabalhos para apresentação 

oral. 

Observações: Os expositores que irão apresentar na forma oral, deverão 

comparecer no horário e data informados pela comissão, seguindo as instruções a serem 

divulgadas pela Comissão Científica, no site da FESP (fesp.palmas.to.gov.br) e via e-mail 

cadastrado no ato da inscrição/submissão do trabalho. 

 

 7.7.2 Apresentação em pôster 

 

As informações sobre a apresentação em forma de pôster, serão divulgadas no dia 

14 de novembro, juntamente com os resultados de aprovação dos resumos, pela Comissão 

Científica, no site da FESP (fesp.palmas.to.gov.br) e via e-mail cadastrado no ato da 

inscrição/submissão do trabalho. 

 

7.8 Instruções para envio do Resumo 

 

Antes do envio de seu resumo, faça uma revisão detalhada do texto que será 

submetido para avaliação. Após o envio do resumo, não será permitida mudanças no 

conteúdo enviado. 

8 CERTIFICADOS E PUBLICAÇÃO NOS ANAIS 

 

A certificação dos trabalhos será disponibilizada em plataforma virtual pelo site 

da FESP no seguinte link: https://geduc.saude.palmas.to.gov.br/certificados/painel . 

Será emitido apenas um certificado por trabalho aprovado com o nome de todos os 

https://geduc.saude.palmas.to.gov.br/certificados/painel


 autores. 

Certificados de participação serão disponibilizados em até 15 dias após o evento. 

O participante deverá acessar o link de acesso e na página deverá utilizar o CPF 

cadastrado no momento da inscrição para acesso ao certificado. 

 

9. PARCERIAS E PREMIAÇÕES 

 

 Os 40 melhores trabalhos serão publicados em Edição especial da Revista 

de Patologia do Tocantins da UFT. Esta edição especial será sobre experi-

ências exitosas na Rede de Atenção à Saúde do Município de Palmas; 

 Dos 40 trabalhos selecionados para publicação, os três primeiros coloca-

dos com melhores desempenhos na avaliação serão premiados (1º, 2 e 3º 

colocados) e o prêmio será designado ao primeiro autor. Os autores des-

ses trabalhos receberão menção honrosa. 

E-mail para contato: fespeventos@gmail.com 

 

 

Francileura Pereira da Silva 

Coordenação Geral do Evento 

 

Lorena Dias Monteiro 

Coordenação da Comissão Científica 

 

Eliane Patrícia Lino Pereira Franchi 

Coordenação da Comissão Científica 

 

mailto:fespeventos@gmail.com

