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V CONGRESSO ACADÊMICO-CIENTÍFICO DO UNIFESO 

V CONFESO 
 

Normas para Submissão dos Trabalhos  
 
 
1.INTRODUÇÃO 
 
Neste documento, serão apresentadas as orientações para envio dos 
trabalhos para participação no V CONFESO e publicação nos Anais do 
evento. Você poderá se inscrever nas modalidades Comunicação Oral ou 
Rodas de Conversa. 
 
O V CONFESO acontecerá nos dias 25 e 26 de novembro de 2020 em formato 
virtual, e admitirá a submissão de trabalhos no período de 15 de setembro a 
16 de outubro de 2020. Em 2020, 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 no formato de Mini Revisão, para apresentação na 
modalidade de Comunicação Oral pelos coordenadores dos projetos. 
 
TRABALHOS ENVIADOS FORA DO PRAZO NÃO SERÃO ACEITOS. 
 
A relação dos trabalhos aprovados para apresentação no V CONFESO será 
divulgada a partir do dia 03 de novembro do 2020, no site do Unifeso. 
 
As inscrições nas atividades do V CONFESO poderão ser realizadas 
gratuitamente no site do Unifeso a partir de 12 de novembro de 2020.  
 
Os autores dos trabalhos aprovados estarão automaticamente cadastrados 
para a sua apresentação.  
 
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 
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estudos de áreas afins, de acordo com as Linhas de Pesquisa Institucionais 
indicadas pelo autor no trabalho submetido. 
 
As apresentações acontecerão na Plataforma Blackboard Collaborate via link 
enviado por e-mail junto à confirmação de inscrição na atividade. Serão 
distribuídas por sessões temáticas, ocorrendo ao longo dos dois dias do 
congresso. O dia e o horário 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 
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 pós-graduação e/ou 
funcionários técnico-administrativos da Instituição, que não são 
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 Mini Revisão, 
Trabalho Completo ou 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 Mini Revisão. 
 

 Demais trabalhos deverão ser submetidos na forma de Trabalho 
Completo ou Resumo Simples. 

 
As apresentações deverão ser feitas pelos Coordenadores dos Projetos, ou 
Representantes dos Programas de Residência Médica, em um tempo de 15 
(quinze) minutos. 
 
2.2. Rodas de Conversa 
 
As Rodas de Conversa visam a produção de encontros e troca de 
experiências. Nelas, cada participante fará uma apresentação oral de 05 
(cinco) minutos de seu trabalho e, ao final de todas as apresentações, haverá 

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


  

3 
 

uma discussão coletiva mediada por um professor, na qual vivências, 
problemas e resultados encontrados serão partilhados.  
 
Nesta modalidade, poderão ser submetidos, no formato de Resumo Simples, 
trabalhos em andamento ou desenvolvidos por:  
 

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

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

 
Os projetos em desenvolvimento apoiados pelo Prêmio Unifeso de Incentivo a 
Ideias Inovadoras serão apresentados em uma Roda de Conversa única, em 
formato de pitch, com apresentações de 07 (sete) minutos. Nesse caso não é 
necessária a submissão dos trabalhos, pois serão considerados os Relatórios 
Parciais enviados ao NIT. Ao final das apresentações, haverá uma discussão 
coletiva mediada por um professor. 
 
3. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS SUBMETIDOS AO V 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. Mini Revisão 
 
A Mini Revisão deverá seguir exatamente o modelo disponibilizado pela 
Comissão Organizadora do evento no seguinte link:  
 
http://www.unifeso.edu.br/uploads/f9f7b6c2562c3c76bb959bab05065621.docx 

 
 O documento deverá conter de 02 (duas) a 04 (quatro) páginas. 
 Não deverão ser incluídos apêndices ou anexos. 
 Os trabalhos submetidos deverão incluir como autores, todos os 

participantes do projeto ou programa de Residência Médica. 
 O coordenador do projeto (primeiro autor) deverá apresentar o 

trabalho. No caso da Residência Médica, o primeiro autor será o médico 
residente representante do programa. 

  
4.2. 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/f9f7b6c2562c3c76bb959bab05065621.docx
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http://www.unifeso.edu.br/uploads/55d7f0f17f3b12d2b0078c75f30b11ba.docx 
 

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

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.  
 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.  

 
 
4.3. 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/dcc2144cfc5a866a269236ed8bcb7920.docx 
 

 O documento deverá conter em uma página de no mínimo 400 e no 
máximo 450 palavras, em espaçamento simples e alinhamento 
justificado, a contextualização do problema, objetivos, atividades 
desenvolvidas e resultados preliminares ou alcançados. 

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

submetido.  
 O autor principal (primeiro autor) deverá apresentar o resumo. 
 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.  

 
5. ENVIO DOS TRABALHOS 
 
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 Mini Revisão: 

http://www.unifeso.edu.br/uploads/55d7f0f17f3b12d2b0078c75f30b11ba.docx
http://www.unifeso.edu.br/uploads/dcc2144cfc5a866a269236ed8bcb7920.docx
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MINI REVISÃO – NOME COMPLETO DO PRIMEIRO AUTOR  
 

 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 (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 
 

Não é necessária nova submissão dos projetos em desenvolvimento apoiados 
pelo Prêmio Unifeso de Incentivo a Ideias Inovadoras, pois serão considerados 
como trabalhos submetidos, os Relatórios Parciais enviados ao NIT. 
 
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 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 

 
6. PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS E PREMIAÇÕES 
 
As Mini Revisões, Trabalhos Completos e Resumos Simples aprovados, assim 
como os Relatórios Parciais dos projetos apoiados pelo Prêmio Unifeso de 
Incentivo a Ideias Inovadoras, serão publicados nos Anais do V CONFESO e 
disponibilizados no site da Editora Unifeso. 
 

mailto:picpq@unifeso.edu.br
mailto:piex@unifeso.edu.br
mailto:confesoresidencia@unifeso.edu.br
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OBS.: Serão dadas Menções Honrosas aos melhores trabalhos, 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 V CONFESO equivale à data de 
envio do e-mail com o trabalho em anexo. Serão aceitos trabalhos enviados 
até às 00:00h do dia 16 de outubro de 2020.  
 
Demais casos omissos serão decididos pela Comissão Científica do V 
CONFESO. 

 
 

Comissão Científica do V CONFESO 
Teresópolis, 15 de setembro de 2020. 


