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IV CONGRESSO ACADÊMICO-CIENTÍFICO DO UNIFESO 

 
Normas para Submissão dos Trabalhos  

 
 
1.INTRODUÇÃO 
 
Neste documento, serão apresentadas as orientações para envio dos 
trabalhos para participação e publicação nos Anais do IV CONFESO. Você 
poderá se inscrever nas modalidades Comunicação Oral e Rodas de 
Conversa. 
 
O IV CONFESO acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 2019, e admitirá 
a submissão de trabalhos no período de 01 a 31 de maio de 2019.  
 
TRABALHOS ENVIADOS FORA DO PRAZO NÃO SERÃO ACEITOS. 
 
A relação dos trabalhos aprovados para apresentação no IV CONFESO será 
divulgada a partir do dia 22 de julho do 2019, no site do Unifeso. 
 
As inscrições nas atividades do IV CONFESO poderão ser realizadas 
gratuitamente no site do Unifeso a partir de 05 de agosto de 2019.  
 
Os autores dos trabalhos aprovados estarão automaticamente cadastrados 
para a sua apresentação.  
 
 
2. MODALIDADES 
 
2.1. Comunicação Oral 
 
As Comunicações Orais visam à apresentação do andamento e dos 
resultados obtidos nos trabalhos. As sessões de Comunicação Oral reunirão 
estudos de áreas afins, de acordo com as Áreas Temáticas e/ou Linhas de 
Pesquisa Institucionais indicadas pelo autor no trabalho completo. 
 
O local, o dia e o horário das apresentações serão disponibilizados pela 
Comissão Organizadora do evento no site do Unifeso, junto à programação 
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do IV CONFESO. Serão distribuídas por sessões temáticas e ocorrerão ao 
longo dos dias do congresso.  
 
O(s) autor(es) terá(ão) até 20 (vinte) minutos para apresentação e 05 (cinco) 
minutos para responder às possíveis questões da comissão avaliadora e dos  
presentes. O autor deverá trazer em pendrive sua apresentação. 
 
Obs.1: No caso de projetos apoiados pelos Planos de Incentivo do Unifeso, é 
imprescindível a apresentação do trabalho pelo coordenador, e do 
andamento das atividades desenvolvidas pelos respectivos estudantes 
bolsistas, em um tempo total de 20 (vinte) minutos. Projetos Integrados terão 
um tempo total de 40 (quarenta) minutos de apresentação. 
 
Nesta modalidade, poderão ser submetidos trabalhos desenvolvidos por: 
 

a) professores, estudantes e/ou funcionários técnico-administrativos 
apoiados pelos Planos de Incentivo da Instituição (PICPq, PIEx, PIIT 
2018-2019), CNPq (PIBIC e PIBITI), FAPERJ (Programa Jovens Talentos 
para a Ciência) e Prêmio Unifeso de Incentivo a Ideias Inovadoras; 

b) professores, estudantes de graduação e pós-graduação e/ou 
funcionários técnico-administrativos da Instituição, que não são 
contemplados pelos Planos acima;   

c) médicos residentes dos Programas de Residência Médica do Unifeso; 
d) professores, pesquisadores e/ou estudantes de outras Instituições. 

 
As Comunicações Orais referentes aos itens a) e c) acima são obrigatórias.  
 
Todas as submissões nesta modalidade deverão ser na forma de Trabalho 
Completo, com exceção dos estudantes apoiados pelos Planos de Incentivo 
do Unifeso, que submeterão, individualmente, um Resumo Simples, contendo 
as atividades desenvolvidas no seu Plano de Trabalho. 
 
Obs.2: No caso dos trabalhos apoiados pelos Planos de Incentivo do Unifeso, 
os títulos e o conteúdo do Trabalho Completo e dos Resumos Simples deverão 
ser diferentes, pois serão publicados nos Anais do IV CONFESO.   
 
2.2. Rodas de Conversa 
 
As Rodas de Conversa visam à produção de encontros e intercâmbio de 
experiências. Nelas, cada participante fará uma apresentação oral de 05 
(cinco) minutos de seu trabalho e, ao final de todas as apresentações, haverá 
uma discussão coletiva mediada por um professor, na qual vivências, 
problemas e resultados encontrados serão partilhados. O autor deverá trazer 
em pendrive sua apresentação. 
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Nesta modalidade, poderão ser submetidos trabalhos em andamento ou 
desenvolvidos por:  
 

a) estudantes de graduação com e sem o apoio dos Planos de Incentivo 
do Unifeso; 

b) estudantes de graduação de outras Instituições; 
c) funcionários técnico-administrativos do Unifeso.   

 
 
3. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS SUBMETIDOS AO IV CONFESO 
 
 
Os trabalhos serão avaliados em relação à formatação e ao conteúdo por 
uma Comissão Científica. A avaliação de conteúdo será realizada somente 
nos trabalhos que atenderem aos padrões de formatação.  
 
 
4. FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS PARA A SUBMISSÃO  
 
4.1. Trabalho Completo 
 
 
Deverá ser utilizado o modelo disponibilizado pela Comissão Organizadora 
do evento no seguinte link:  
 
http://www.unifeso.edu.br/uploads/modelo Trabalho Completo 2019.docx  
 
O Trabalho Completo deverá conter os seguintes itens: 
 

1. Título: Fonte Times New Roman, tamanho 12, caixa alta, com 
destaque em negrito, centralizado e composto por até 140 
caracteres (sem espaços). 
 

2. Área temática: selecionar a área temática ou a linha de pesquisa 
descrita no Anexo I. 

 
3. Autor (es): abaixo da área temática, com nome completo, 

identificação da função ou cargo (docente, discente ou técnico-
administrativo), curso ou setor, e instituição à qual está (ão) 
vinculado (s), alinhados à direita da página, em itálico, com Fonte 
Times New Roman, tamanho 10. 

 
4. Identificação do Plano de Incentivo, Programa de Residência Médica 

e/ou da agência de fomento ao qual está vinculado, quando for o 
caso: alinhado à esquerda da página, com Fonte Times New 
Roman, tamanho 10. 

http://www.unifeso.edu.br/uploads/modelo%20Trabalho%20Completo%202019.docx


  

4 
 

 
5. Resumo: até 300 palavras, parágrafo único, em espaçamento 

simples e alinhamento justificado. 
 

6. Palavras-chave: 03 (três) palavras-chave, separadas por ponto e 
vírgula. 

 
7. Corpo do texto: Fonte Times New Roman, tamanho 12, 

espaçamento simples, com alinhamento justificado, contendo os 
seguintes itens: 

 
a) Introdução 
b) Justificativa 
c) Objetivos 
d) Metodologia  
e) Resultados e Discussão  
f) Considerações Finais 

 
8. Tabelas e figuras: deverão ser apresentadas no corpo do trabalho, 

devidamente numeradas e com títulos na parte superior. As 
legendas deverão ser posicionadas na parte inferior, com fonte 
Times New Roman, tamanho 10, espaçamento simples.  
 
Obs.: Tabelas e figuras deverão ser inseridas no corpo do trabalho 
como imagem nos formatos “.png” e/ou “.jpeg”.  

 
9. Referências: ao final do trabalho, seguindo o padrão ABNT ou 

Vancouver em vigor. Deverão ser inseridos apenas os autores 
mencionados no texto.  

 
Observações: 
 

 O trabalho deverá ter no mínimo 06 (seis) e no máximo 12 (doze) 
páginas.  

 Não deverão ser incluídos apêndices ou anexos. 
 Serão aceitos no máximo 09 (nove) autores para cada trabalho 

submetido. 
 O autor principal (primeiro autor) deverá apresentar o trabalho. No 

caso dos Planos de Incentivo do Unifeso, o primeiro autor será o 
coordenador do projeto; no caso da Residência Médica, o primeiro autor 
será o médico residente. 

 Cada autor poderá enviar até, no máximo, dois trabalhos como 
primeiro autor. A distribuição das apresentações será feita 
considerando apenas o nome do primeiro autor do trabalho. (ver 
ERRATA em anexo) 
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4.2. Resumo Simples 
 
Deverá ser utilizado o modelo disponibilizado pela Comissão Organizadora 
do evento no seguinte link:  
 
http://www.unifeso.edu.br/uploads/modelo Resumo Simples 2019.docx  
 
O Resumo Simples deverá conter os seguintes itens: 
 

1. Título: Fonte Times New Roman, tamanho 12, caixa alta, com destaque 
em negrito, centralizado e composto por até 140 caracteres (sem 
espaços). 
 

2. Área temática: selecionar a área temática ou a linha de pesquisa 
descrita no Anexo I, de acordo com as Linhas de Pesquisa 
Institucionais. 
 

3. Autor (es): abaixo da área temática, com nome completo, identificação 
da função ou cargo (docente, discente ou técnico-administrativo), curso 
ou setor, e instituição à qual está (ão) vinculado (s), alinhados à direita 
da página, em itálico, com Fonte Times New Roman, tamanho 10. 
 

4. Identificação do Plano de Incentivo e/ou da agência de fomento ao qual 
está vinculado, quando for o caso: alinhado à direita da página, com 
Fonte Times New Roman, tamanho 10. 
 

5. Resumo: até 450 palavras (em todo o documento), em espaçamento 
simples e alinhamento justificado, contendo a contextualização do 
problema, objetivos, atividades desenvolvidas e resultados 
preliminares ou alcançados. 
 

6. Palavras-chave: 03 (três) palavras-chave, separadas por ponto e 
vírgula. 
 

7. Referências (no máximo três), seguindo o padrão ABNT ou Vancouver 
em vigor.  

 
Observações: 
 

 O resumo deverá ter no máximo uma página e conter até 450 
palavras.  

 Não deverão ser incluídos apêndices ou anexos. 
 Serão aceitos no máximo 04 (quatro) autores para cada trabalho 

submetido. No caso de estudante apoiado pelos Planos de Incentivo, 
este deverá ser o primeiro autor, devendo incluir o nome do 
coordenador do projeto dentre os autores. 

http://www.unifeso.edu.br/uploads/modelo%20Resumo%20Simples%202019.docx
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 O autor principal (primeiro autor) deverá apresentar o resumo. 
 Cada autor poderá enviar até, no máximo, dois trabalhos em primeira 

autoria. A distribuição das apresentações será feita considerando 
apenas o nome do primeiro autor do trabalho. (ver ERRATA em anexo) 

 
5. ENVIO DOS TRABALHOS PARA O IV CONFESO 
 
Os trabalhos deverão ser enviados por e-mail, pelo autor principal, contendo 
dois arquivos anexos: um em formato DOCX e outro em PDF.  
 
O ASSUNTO do e-mail e o NOME DOS ARQUIVOS deverão seguir a seguinte 
formatação: 
 

 No caso de Trabalho Completo: 
 
TRABALHO COMPLETO – NOME COMPLETO DO PRIMEIRO AUTOR  
 

 No caso de Resumo Simples: 
 
RESUMO SIMPLES – NOME COMPLETO DO PRIMEIRO AUTOR 
 
Obs. No caso de envio de mais de um trabalho, o primeiro autor deverá 
numerar tanto o assunto como os nomes dos arquivos, como no exemplo:  
 
TRABALHO COMPLETO 1 – NOME COMPLETO DO PRIMEIRO AUTOR 
TRABALHO COMPLETO 2 - NOME COMPLETO DO PRIMEIRO AUTOR 
 
Os trabalhos oriundos de projetos apoiados pelos Planos de Incentivo do 
Unifeso e da Residência Médica deverão ser enviados para um dos seguintes 
endereços: 
 

PICPq: picpq@unifeso.edu.br 
PIIT: piit@unifeso.edu.br 
PIEx: piex@unifeso.edu.br 
Residência Médica: confesoresidencia@unifeso.edu.br 
 

Os trabalhos oriundos da comunidade interna do Unifeso não apoiados pelos 
Planos de Incentivo, ou de professores e estudantes de outras Instituições, 
deverão ser enviados pelo primeiro autor do trabalho para o endereço abaixo, 
respeitando-se sua área afim: 
 

Ciências da Saúde: confesosaude@unifeso.edu.br 
Ciências Humanas e Sociais: confesohumanas@unifeso.edu.br 
Ciências e Tecnologia: confesotecnologia@unifeso.edu.br 

 

mailto:picpq@unifeso.edu.br
mailto:piit@unifeso.edu.br
mailto:piex@unifeso.edu.br
mailto:confesoresidencia@unifeso.edu.br
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Resumos Simples que não estejam associados aos Planos de Incentivo do 
Unifeso deverão ser necessariamente apresentados nas Rodas de Conversa.  
 
 
 
6. PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS E PREMIAÇÕES 
 
6.1. Trabalhos completos 
 
Apenas os Trabalhos Completos aprovados e indicados pelos avaliadores 
durante as apresentações serão publicados nos Anais do IV CONFESO e 
disponibilizados no Portal da Editora Unifeso. 
 
6.2. Resumos simples 
 
Apenas os Resumos Simples aprovados e indicados pelos avaliadores 
durante as apresentações serão publicados nos Anais do IV CONFESO e 
disponibilizados no Portal da Editora Unifeso. 
 
OBS.: Serão dadas Menções Honrosas aos melhores trabalhos, eleitos pela 
Comissão Avaliadora. 
 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As apresentações serão organizadas de acordo com as Áreas Temáticas ou 
Linhas de Pesquisa Institucionais (Anexo I) definidas pelo autor no corpo do 
trabalho. O critério para distribuição das apresentações levará em 
consideração apenas o nome do primeiro autor.  
 
A data de submissão dos trabalhos para o IV CONFESO equivale à data de 
envio do e-mail com o trabalho em anexo. Serão aceitos trabalhos enviados 
até às 00:00h do dia 31 de maio de 2019.  
 
Os autores responsáveis pela apresentação dos trabalhos deverão chegar 
10 (dez) minutos antes do horário previsto para o início da sessão. Para o 
bom andamento das atividades, não será permitida a entrada após o início. 
 
Demais casos omissos serão decididos pela Comissão Científica do IV 
CONFESO. 

 
 
 

Comissão Científica do IV CONFESO 
 

Teresópolis, 28 de março de 2019.  
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ANEXO I – ÁREAS TEMÁTICAS E LINHAS DE PESQUISA 
 

 
 LINHAS DE PESQUISA - CCHS  

Estrutura de renda e orçamento familiar 

Planejamento e controle gerencial das organizações 

Democracia, cidadania e direitos humanos 

Ética e relações sociais 

Planejamento e estratégias organizacionais 

Abordagem transcultural dos Direitos Humanos 

Controle social, violência e garantias individuais 

Práticas educativas e sociais 

Formação de profissionais da educação 

Infância, cultura e cotidiano escolar 

Linguagem, ensino e subjetividade 

Tecnologias digitais e midiáticas da informação e da comunicação e práticas pedagógicas 

Currículo e saberes docentes 

Desenvolvimento socioeconômico 

Gestão pública 

Auditoria e perícia nas organizações 

Políticas contábeis e sua aplicabilidade no ambiente empresarial brasileiro 

Políticas tributárias e seus reflexos na gestão empresarial 

Direitos fundamentais e novos direitos 

Finanças Corporativas e Pessoais 

Currículo, programas e perfil dos discentes e docentes dos cursos de Administração e 
Ciências Contábeis 

Gestão, organizações e trabalho 
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LINHAS DE PESQUISA DO CCS 

ÁREA: EDUCAÇÃO, TRABALHO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE 

Formação de profissionais na área da saúde: concepção e práticas 

Estratégias de ensino-aprendizagem na formação do profissional da área da saúde 

Educação e docência nos cursos da área da saúde 

Gestão do trabalho em saúde 

Tecnologias e meios de comunicação e de informação aplicado a educação em saúde 

ÁREA: SISTEMAS E POLÍTICAS DE SAÚDE 

Políticas de saúde e sua articulação com as políticas sociais 

Organização de redes e serviços de saúde 

Processos de descentralização da saúde 

ÁREA: SAÚDE DO TRABALHADOR 

Saúde do trabalhador: relações entre saúde, trabalho e meio ambiente 

ÁREA: CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

Conservação do ar, água, solo e biodiversidade 

ÁREA: ÉTICA E BIOÉTICA EM PESQUISA 

Bioética e ciências da saúde e do ambiente 

Bioética e educação 

ÁREA: PESQUISA BÁSICA 

Química e bioquímica de produtos naturais com possível aplicação terapêutica 

Ação de agentes químicos e físicos causadores de estresse 

ÁREA: PESQUISA CLÍNICA 

Pesquisa clínica, ensaio clínico ou estudo clínico 

Pesquisa clínica e epidemiológica 

Pesquisa clínica e tecnológica 

ÁREA: VIOLÊNCIA, ACIDENTES E TRAUMAS 

Urgência e emergência 

Vulnerabilidade da população a situações de violência, acidentes e traumas 

ÁREA: CICLOS DE VIDA 

Políticas de atenção à saúde da criança e da mulher 

Saúde da mulher e da criança: aspectos clínicos, biológicos e socioculturais 
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Genética aplicada à saúde da criança 

Saúde do adulto e do idoso: concepções e interfaces 

Saúde e envelhecimento 

ÁREA: SAÚDE MENTAL E NEUROCIÊNCIAS 

Políticas em saúde mental 

Neurociências: diálogos com as ciências humanas, da natureza e da saúde 

ÁREA: DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS 

Determinantes e tendências em doenças não transmissíveis 

Microrganismos de importância clínica 

Insuficiência cardíaca e cardiomiopatias 

Doenças sistêmicas e coração 

Epidemiologia de AIDS e outras doenças transmissíveis 

ÁREA: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 

Educação em Ciências Biológicas 

ÁREA: HISTÓRIA DA MEDICINA 

A medicina através da História 

Pioneiros da Medicina 

História das especialidades médicas 

ÁREA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

Cuidado e assistência farmacêutica 

Validações de metodologias de atenção farmacêutica 
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LINHAS DE PESQUISA DO CCT 

ÁREA: COMPUTAÇÃO E SAÚDE 

Diagnóstico apoiado por sistemas computacionais 

Neurociência computacional 

ÁREA: COMPUTAÇÃO E EDUCAÇÃO 

Jogos educativos 

Software para o ensino 

ÁREA: MODELAGEM E SIMULAÇÃO 

Ambientes multiprocessados 

Desenvolvimento de software orientado a modelos 

Dispositivos móveis 

Computação gráfica e processamento de imagem 

Inteligência artificial 

ÁREA: MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA 

Métodos numéricos e aplicações 

Estatística computacional 

ÁREA: EMPREENDEDORISMO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

Empreendedorismo inovador 

ÁREA: ENSINO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Metodologias e Abordagens de Ensino Aplicadas à Área de Ciência e 

Tecnologia 

Matemática na formação profissional: análise do cotidiano da Sala de aula e Intervenção 
através de Metodologia Ativa 

Desenvolvimento e Avaliação de Recursos Didáticos 

ÁREA: SANEAMENTO BÁSICO 

Saneamento Ambiental 

ÁREA: GESTÃO AMBIENTAL 

Avaliação, conservação e planejamento ambiental 

ÁREA: ENGENHARIA DO TRABALHO 

Produção, trabalho e saúde 

ÁREA: ENGENHARIA DA QUALIDADE 

Gestão da qualidade e desenvolvimento de produto 
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ÁREA: LOGÍSTICA 

Gestão da cadeia de suprimentos 

ÁREA: ENGENHARIA ORGANIZACIONAL 

Gestão estratégica e organizacional 

ÁREA: PESQUISA OPERACIONAL 

Processos decisórios 
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ERRATA 

 
IV CONGRESSO ACADÊMICO-CIENTÍFICO DO UNIFESO 

Normas para Submissão dos Trabalhos 
 

O Centro Universitário Serra dos Órgãos, por meio da Diretoria do Pós-
Graduação, Pesquisa e Extensão, informa a seguinte alteração nas Normas 
para Submissão dos Trabalhos para o IV CONFESO:  
 
Onde se lê em Observações, item 4.1 (Trabalho Completo) das Normas para 
Submissão dos Trabalhos: 
 

 Cada autor poderá enviar até, no máximo, dois trabalhos como 
primeiro autor. A distribuição das apresentações será feita 
considerando apenas o nome do primeiro autor do trabalho. 

 
Deve-se ler: 
 

 Cada autor poderá ser o responsável pela apresentação de, no 
máximo, dois trabalhos. A indicação do apresentador deverá ser feita 
no corpo do e-mail em que for submetido o trabalho. A distribuição das 
apresentações será feita considerando apenas o nome do 
apresentador indicado.  

 
Onde se lê em Observações, item 4.2 (Resumo Simples) das Normas para 
Submissão dos Trabalhos: 
 

 Cada autor poderá enviar até, no máximo, dois trabalhos como 
primeiro autor. A distribuição das apresentações será feita 
considerando apenas o nome do primeiro autor do trabalho. 

 
Deve-se ler: 
 

 Cada autor poderá ser o responsável pela apresentação de, no 
máximo, dois trabalhos. A indicação do apresentador deverá ser feita 
no corpo do e-mail em que for submetido o trabalho. A distribuição das 
apresentações será feita considerando apenas o nome do 
apresentador indicado.  

 
Comissão Científica do IV CONFESO 

Teresópolis, 16 de abril de 2019. 
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