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VI CONGRESSO ACADÊMICO-CIENTÍFICO DO UNIFESO 
VI CONFESO 

 
Normas para Submissão dos Trabalhos  

 
1.INTRODUÇÃO  
 
Neste documento, serão apresentadas as orientações para envio dos 
trabalhos para participação no VI CONFESO e publicação nos Anais do 
evento. Você poderá se inscrever nas modalidades Comunicação Oral ou 
Papo com o autor. 
 
O VI CONFESO acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2021 em 
formato híbrido, e admitirá a submissão de trabalhos no período de 02 a 22 
de agosto de 2021. Em 2021, a submissão de trabalhos apoiados pelos 
Planos de Incentivo e Programas de Residência Médica do Unifeso, com 
exceção dos trabalhos apoiados pelo Prêmio Unifeso de Incentivo a Ideias 
Inovadoras, será nos formatos de Trabalho Completo ou Resumo Simples, 
conforme as modalidades de apresentação descritas neste edital. 
 
TRABALHOS ENVIADOS FORA DO PRAZO NÃO SERÃO ACEITOS. 
 
A relação dos trabalhos aprovados para apresentação no VI CONFESO será 
divulgada a partir do dia 30 de setembro do 2021, no site do Unifeso 
(https://www.unifeso.edu.br/index.php). As inscrições nas atividades do VI 
CONFESO poderão ser realizadas gratuitamente no site do Unifeso a partir 
de 10 de outubro de 2021.  
 
Os autores dos trabalhos aprovados estarão automaticamente inscritos para 
as respectivas apresentações. 
 
2. MODALIDADES 
 
2.1. Comunicação Oral 
 
As Comunicações Orais visam a apresentação do andamento e dos 
resultados obtidos nos trabalhos. As sessões de Comunicação Oral reunirão 
estudos de áreas afins, de acordo com as Linhas de Pesquisa Institucionais 
indicadas pelo(s) autor(es) no trabalho submetido. 
 

https://www.unifeso.edu.br/index.php
https://www.unifeso.edu.br/pesquisa/pdf/9f59083d55ea2dad7986b5ea2737185e.pdf
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As apresentações acontecerão presencialmente ou via plataforma virtual 
(formato a ser definido até 30 de setembro, em função da situação sanitária 
do município de Teresópolis com relação ao COVID-19) e serão distribuídas 
por sessões temáticas, ao longo dos três dias do congresso. Os dias e o 
horários das apresentações serão disponibilizados pela Comissão 
Organizadora no site do Unifeso, junto à programação do evento.  
 
O(s) autor(es) terá(ão) até 15 (quinze) minutos para apresentação e 05 (cinco) 
minutos para responder às possíveis questões da comissão avaliadora e dos 
presentes. 
 
Nesta modalidade, poderão ser submetidos trabalhos desenvolvidos por: 
 

a) professores, estudantes e/ou funcionários técnico-administrativos do 
Unifeso apoiados pelos Planos de Incentivo Institucionais PICPq e PIEx 
2020-2021, CNPq (PIBIC e PIBITI), e FAPERJ (Programa Jovens 
Talentos para a Ciência); 

b) professores, estudantes de graduação e de pós-graduação e/ou 
funcionários técnico-administrativos do Unifeso não contemplados 
pelos Planos acima;   

c) representantes e médicos residentes dos Programas de Residência 
Médica do Unifeso; 

d) professores, pesquisadores e/ou estudantes de outras Instituições. 
 
As submissões nesta modalidade deverão ser na forma de Trabalho 
Completo ou de Resumo Simples: 
 

 Coordenadores de Projetos apoiados pelos Planos de Incentivo PICPq 
e PIEx, e Representantes dos Programas de Residência Médica, 
deverão submeter seus trabalhos no formato de Trabalho Completo.  
Os estudantes que fazem parte do programa de residência desta 
instituição poderão apresentar um trabalho adicional, desde que não 
submeta outro referente à mesma pesquisa, em outra modalidade 
deste congresso. 
 

 Demais trabalhos poderão ser submetidos em qualquer dos formatos 
previstos neste Edital. 
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As apresentações deverão ser feitas pelos Coordenadores dos Projetos ou por 
Representantes dos Programas de Residência Médica, em até 15 (quinze) 
minutos. 
 
2.2. Papo com o Autor 
 
O Papo com o Autor será o espaço dedicado à difusão dos trabalhos 
produzidos com a participação do nosso corpo discente. 
 
As submissões nesta modalidade deverão ser na forma de Resumo Simples. 
No entanto, estão dispensados da entrega de trabalhos escritos os 
participantes que já tiverem enviado o texto em outra modalidade, desde que 
referente à mesma pesquisa. A participação dos estudantes é OBRIGATÓRIA 
para todos aqueles inscritos em algum projeto com apoio do UNIFESO. 
 
Os projetos em desenvolvimento apoiados pelo Prêmio Unifeso de Incentivo a 
Ideias Inovadoras também estarão contemplados nesta modalidade. Nesse 
caso, não é necessária a submissão dos trabalhos, pois serão considerados 
os Relatórios Parciais enviados ao NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica).  
 
A apresentação dessa modalidade será feita em formato de Podcast 
contendo entrevistas e bate-papos sobre os trabalhos em andamento ou 
desenvolvidos por estudantes de graduação ou de pós-graduação, com ou 
sem o apoio dos Planos de Incentivo do Unifeso, assim como por estudantes 
de graduação ou de pós-graduação de outras Instituições ou funcionários 
técnico-administrativos do Unifeso.  
 
Como fazer o Podcast  
 
A primeira ação é a escolha do formato desta produção. É possível produzir 
um Monólogo, onde um autor apenas conta a experiência desenvolvida no 
trabalho.  
 
Também é possível desenvolver o Podcast em formato de Entrevista, onde é 
necessário, ao menos, um apresentador e um convidado que abordarão o 
tema do trabalho sob a forma de perguntas e respostas.  
 
O formato Debate, também usual, conta com a participação de dois ou mais 
integrantes do grupo ou convidados que discutem o tema do trabalho e seus 
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reflexos. Há, também, a possibilidade de que o Podcast seja produzido com 
vários apresentadores que dividem o conteúdo em uma espécie de conversa.  
 
A escolha do formato do Podcast ficará a cargo dos estudantes que, se 
necessário, podem solicitar auxílio à equipe da DPPE através do e-mail 
confeso@unifeso.edu.br. 
 
Depois de escolhido o formato, é preciso definir como será gravado o Podcast. 
Neste caso, aplicativos como o Google Hangouts, Spreaker, Skype, 
GoToMeeting e Appear.in são os mais populares, caso seja necessário reunir 
os participantes em formato de reunião. Se for possível apenas a gravação de 
áudios e posterior edição, o aplicativo de gravador de áudio de qualquer 
smartphone já será suficiente. No caso da produção pelo computador, será 
necessário dispor de um microfone; bons headphones também poderão 
ajudar. Finalizado o arquivo de áudio, basta produzir o Podcast e enviar para 
submissão. 
 
ATENÇÃO! O Podcast não poderá ter tempo superior a 15 minutos! 
 
A submissão dos arquivos com os Podcasts deverá respeitar as mesmas 
regras de prazo dos trabalhos escritos. 
 
3. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS SUBMETIDOS AO VI CONFESO 
 
Os trabalhos submetidos 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 
descritos abaixo.  
 
4. FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS PARA A SUBMISSÃO  
 
4.1. Trabalho Completo 
 
O Trabalho Completo deverá seguir exatamente o modelo disponibilizado 
pela Comissão Organizadora do evento no seguinte link: 
 
http://www.unifeso.edu.br/uploads/100a760ddd2168fb1261b9cd083e3526.docx 
 

 O trabalho deverá ter no mínimo 08 (oito) e no máximo 15 (quinze) 
páginas.  

http://www.unifeso.edu.br/uploads/100a760ddd2168fb1261b9cd083e3526.docx
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 Não deverão ser incluídos apêndices ou anexos. 
 Serão aceitos, no máximo, 09 (nove) autores para cada trabalho 

submetido nesta modalidade. 
 O autor principal (primeiro autor) deverá apresentar o trabalho.  
 Cada autor poderá ser o responsável pela apresentação de, no 

máximo, 2 (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.  

 
4.2. Resumo Simples 
 
O Resumo Simples deverá seguir exatamente o modelo disponibilizado pela 
Comissão Organizadora do evento no seguinte link:  
 
http://www.unifeso.edu.br/uploads/a75510abc7438a4b81bd27d46d06f982.docx 
 

 O documento deverá conter em uma página, com no mínimo 400 e no 
máximo 500 palavras, em espaçamento simples e alinhamento 
justificado, a contextualização do problema, os objetivos, as atividades 
desenvolvidas e os resultados preliminares ou alcançados. 

 Não deverão ser incluídos apêndices ou anexos. 
 Serão aceitos, no máximo, 06 (seis) autores para cada trabalho 

submetido nesta modalidade. 
 Pelo menos um dos autores do trabalho submetido deverá apresentar 

o resumo. 
 Cada autor poderá ser o responsável pela submissão de, no máximo, 

4 (quatro) trabalhos nesta modalidade. Destes, somente poderão ser 
apresentados 2 (dois) trabalhos, à escolha do autor. 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.  

 
5. ENVIO DOS TRABALHOS 
 
Os trabalhos deverão ser enviados por e-mail, pelo primeiro autor, contendo 
dois arquivos anexos: um em formato .docx e outro em .pdf.  
 

http://www.unifeso.edu.br/uploads/a75510abc7438a4b81bd27d46d06f982.docx
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O ASSUNTO do e-mail e o NOME DOS ARQUIVOS deverão seguir a seguinte 
formatação: 
 

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

5.2. No caso de Resumo Simples: 
 
RESUMO SIMPLES – NOME COMPLETO DO PRIMEIRO AUTOR 
 
Observação: 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 (PICPq e PIEx) e da Residência Médica deverão ser enviados para um 
dos seguintes endereços: 
 

PICPq: picpq@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, bem como de professores ou estudantes de outras 
Instituições, deverão ser enviados pelo primeiro autor para um dos endereços 
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 

 
6. PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS E PREMIAÇÕES 
 
Os Trabalhos Completos e Resumos Simples aprovados, assim como os 
Relatórios Parciais dos projetos apoiados pelo Prêmio Unifeso de Incentivo a 

mailto:picpq@unifeso.edu.br
mailto:piex@unifeso.edu.br
mailto:confesoresidencia@unifeso.edu.br
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Ideias Inovadoras, serão publicados nos Anais do VI CONFESO e 
disponibilizados no site da Editora Unifeso. 
 
Observação: Serão dadas Menções Honrosas aos melhores trabalhos, assim 
eleitos pela Comissão Avaliadora. 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As apresentações serão organizadas de acordo com as Linhas de Pesquisa 
Institucionais 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 VI CONFESO equivale à data de 
envio do e-mail com o trabalho em anexo. Serão aceitos trabalhos enviados 
até às 23h59min do dia 22 de agosto de 2021.  
 
Casos omissos serão decididos pela Comissão Científica do VI CONFESO. 
 

 
Comissão Científica do VI CONFESO 

Teresópolis, 21 de julho de 2021. 
 
 
 

https://www.unifeso.edu.br/pesquisa/pdf/9f59083d55ea2dad7986b5ea2737185e.pdf
https://www.unifeso.edu.br/pesquisa/pdf/9f59083d55ea2dad7986b5ea2737185e.pdf

