Regulamento para a submissão de trabalhos e relatos de experiências no

2º Congresso Nacional Unimed de Gestão em Saúde
O presente documento regulamenta os procedimentos de inscrição, premiação e apresentação
de trabalhos, na forma de pôster digital, no 2º Congresso Nacional Unimed de Gestão em
Saúde, que será realizado de 23 a 25 de julho de 2019, no Pavilhão Amarelo do Expo Center
Norte (Avenida Otto Baumgart, 1.000, Vila Guilherme, São Paulo – SP).

1. ENVIO
1.1 Serão aceitos trabalhos ou relatos de experiências cuja relevância e qualidade do
manuscrito estejam alinhadas as categorias de suas respectivas áreas.
1.1.1 A submissão de trabalhos e relatos de experiências deverá ser feita via hotsite (
https://www.unimed.coop.br/web/eventos2019/trabalhos-cientificos),

conforme

normas de construção a seguir.
1.2 O Termo de Autorização anexo deverá ser assinado para posterior publicação do trabalho
no hotsite (https://www.unimed.coop.br/web/eventos2019/trabalhos-cientificos).
1.3 Os trabalhos deverão ter como foco de atuação principal as áreas a seguir e, quando
aplicável, as respectivas categorias:
Serviços Próprios
Categorias:
•

Administração

•

Atenção Domiciliar

•

Qualidade Assistencial

Atenção à Saúde
Categorias:
•

Atenção Integral à Saúde

•

Atenção Primária à Saúde

•

Promoção à Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças

•

Registro Eletrônico de Saúde

Regulação em Saúde e Auditoria
Categorias:
•

Auditoria Médica

•

Auditoria de Enfermagem

Tecnologia da Informação em Saúde
1.4 Cada Unimed poderá inscrever até cinco trabalhos por categoria. A comissão julgadora
selecionará um projeto por categoria.
1.5 Os trabalhos serão classificados pelo porte da Unimed:
•

Pequeno porte

•

Médio porte

•

Grande porte

1.6 Para garantir a exposição do trabalho submetido e o reconhecimento da boa prática
apresentada, serão pré-requisitos a inscrição, e seu respectivo pagamento, em nome de um
dos autores, no 2º Congresso Nacional Unimed de Gestão em Saúde.

2. PRAZOS
• Início das inscrições e do envio dos trabalhos: 01/4/2019
•

Término das inscrições e do envio dos trabalhos: 24/5/2019

•

Prazo para divulgação dos trabalhos aprovados pela comissão julgadora: 24/6/2019

3. AUTORES
Os autores dos trabalhos inscritos deverão ser colaboradores e/ou cooperados de Unimeds.
Cada projeto terá de conter os nomes do autor principal e dos coautores e pelo menos um
deles, estar inscrito e participar do 2º Congresso Nacional Unimed de Gestão em Saúde.

4. SELEÇÃO
4.1 Todos os trabalhos submetidos ao 2º Congresso Nacional Unimed de Gestão em Saúde
serão avaliados por uma comissão julgadora específica por área: Serviços Próprios,
Atenção à Saúde, Regulação e Auditoria, Tecnologia da Informação em Saúde.
4.2 Os trabalhos selecionados serão divulgados diretamente ao(s) autor(es), via e-mail, até 24
de junho de 2019.
4.3 A comissão julgadora tem autonomia para recusar trabalhos que não se enquadrem neste
regulamento. Os autores dos projetos aprovados ou recusados serão comunicados por email e a relação, disponibilizada no hotsite do evento.
4.4 Os três melhores trabalhos por área - um para cada porte de Unimed - serão
homenageados no evento.
4.5 Todos os trabalhos aprovados serão disponibilizados no Portal Unimed, de acordo
com autorização prévia dos autores, na área de anais do Congresso.

5. AVALIAÇÃO
5.1 Os trabalhos serão avaliados por comissão julgadora específica para cada uma das
categorias listadas no item 1.3.
5.2 Os autores dos trabalhos aprovados deverão elaborar um painel digital para ser exposto
durante o evento, que terá de seguir os critérios detalhados no item 6.2.
5.3 Critérios de avaliação e seleção dos trabalhos serão analisados por temática inscrita e
pontuados pelos avaliadores com nota de zero (0) a cinco (5).
•

Boas práticas - aplicabilidade, impacto sobre diversos públicos, inovação em saúde,
relação com o Jeito de Cuidar Unimed

•

Desempenho - permitir análises periódicas e impacto financeiro positivo

•

Processo de trabalho - disseminação positiva da marca e padronização da assistência

6. FORMATAÇÃO
6.1 O trabalho completo deverá seguir as orientações:
Corpo do trabalho:
a) Título - deverá figurar na página de abertura do artigo, centralizado, em caixa alta,
negrito, na língua do texto

b) Nome completo dos autores, com nota de rodapé contendo breve currículo: profissão,
graduação, cargo que ocupa na Unimed e endereço de e-mail para contato
c) Resumo - na língua do texto, deverá apresentar, de forma concisa, os objetivos, a
metodologia e os resultados alcançados, não ultrapassando 250 palavras
d) Introdução
e) Objetivo
f) Metodologia
g) Resultados/Discussão
h) Conclusão
i) Referências Bibliográficas - elemento obrigatório, constitui uma lista ordenada dos
documentos efetivamente citados no texto. As referências têm espaçamento simples e
duplo entre si, são apresentadas em ordem alfabética, por autor, e alinhadas somente à
margem esquerda
j) Anexos (elemento opcional) - texto ou documento não elaborado pelo autor que serve de
fundamentação, comprovação e ilustração
k) Ilustrações (elemento opcional) - as ilustrações (quadros, figuras, fotos, dentre outros)
deverão ser identificadas por numeração sequencial (1 ,2, 3, etc.) e conter título, na parte
superior, e fonte da informação, na inferior
l) Tabelas (elemento opcional) - deverão conter uma numeração sequencial, descrita na parte
superior, à esquerda da página, precedida da palavra “Tabela”. Exemplo: Tabela 5 ou Tabela
3.5. Conter um título por extenso, no topo da tabela, para indicar a natureza e abrangência
do seu conteúdo. A fonte terá de ser colocada imediatamente abaixo da tabela, em letra
maiúscula/minúscula para indicar a autoridade dos dados e/ou informações da tabela,
precedida da palavra “Fonte”
m) Fonte - Arial, tamanho 12, tanto para o texto quanto para as referências.
n) Para notas de rodapé, paginação, legendas de ilustrações e tabelas, utilizar tamanho 10.
Espaçamento simples entre as linhas. O trabalho científico completo terá de conter de três
a cinco páginas
o) Formato - arquivo Word
OBSERVAÇÃO - As ilustrações e tabelas deverão ser enviadas também em arquivos distintos,
com gráficos em Excel (editáveis) e imagens em alta resolução (formato 10 a 15 com 300 DPIs)
para viabilizar a publicação no hotsite.

6.2 Pôster Digital
a) Utilizar template padrão disponível no hotsite de eventos
(www.unimed.coop.br/eventos2019)
b) Título - centralizado, em caixa alta, negrito, na língua do texto, com a inclusão do nome
da sua Unimed
c) Autores - apresentar sobrenome, nome
d) Apresentação - introdução, objetivo, metodologia utilizada, resultados/discussão,
conclusão
e) Tabelas e figuras - deverão conter legenda e fonte
f) Referências bibliográficas em ordem alfabética
g) Dados de contato para informações
h) Deverá ser enviado via hotsite no momento da inscrição
i) Formato – PPT

7. OUTRAS DEFINIÇÕES
Casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pela respectiva comissão julgadora ou,
quando aplicável, pela comissão organizadora do 2º Congresso Nacional Unimed de Gestão em
Saúde.

ANEXO

Termo

de

Autorização

para

publicação

de

(www.unimed.coop.br/eventos2019/regulamento).

Autorizo a publicação e divulgação, no
Portal Unimed, do artigo intitulado:
De autoria de:
Entregue em:

/

/

Nome do autor responsável:
CPF:
RG:
Endereço:

Número:

Complemento:
CEP:
Cidade:
Estado:
Telefone residencial: (
Telefone comercial: (
E- mail:

Autor responsável

)
)

artigo

no

hotsite

de

eventos

