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VI ENCONTRO INTERNACIONAL DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE 

COMSAÚDE - 10 ANOS DO AGIR NA COMUNICAÇÃO EM SAÚDE 

ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS DE TRABALHOS 

 

A sexta edição do ENCONTRO INTERNACIONAL DE COMUNICAÇÃO EM 

SAÚDE comemora os 10 anos de criação do Laboratório de Educação, Informação e 

Comunicação em Saúde - LabECoS, da Faculdade de Ciências da Saúde da 

Universidade de Brasília - FS/UnB e abordará a temática do AGIR NA 

COMUNICAÇÃO EM SAÚDE. 

Nesta edição, os participantes poderão encaminhar trabalhos para seleção no 

Encontro em duas categorias: Relato de Pesquisa e Relato de Experiência. Há duas 

modalidades de apresentação: Exposição oral e Comunicação breve / Pôster. Os 

resumos serão publicados eletronicamente nos Anais do Encontro. O período para 

submissão dos trabalhos científicos é de 26/08/2019 a 26/09/2019. 

Os trabalhos deverão se orientar a partir das seguintes temáticas: 

1. Comunicação como estratégia para promoção da saúde; 

2. Equidade nos processos de informação e comunicação em saúde; 

3. Saúde, mídia e sociedade; 

4. Metodologias de pesquisa em Comunicação em Saúde; 

5. A interlocução das ações de educação e comunicação em saúde;  

6. Experiências de comunicação no SUS; 

7. Redes sociais e saúde; 

8. Educação online em saúde; 

9. Temas livres em Comunicação em Saúde;  

10. Agir da Comunicação na Saúde. 

CATEGORIAS 

 Relato de Pesquisa: são trabalhos originais realizados por docentes, 

pesquisadores e estudantes de graduação e de pós-graduação de instituições 

públicas e privadas; profissionais das políticas públicas de saúde e militantes de 

movimentos sociais. Essa modalidade de apresentação tem como objetivo 

socializar o conhecimento produzido durante o processo da pesquisa, trazendo 

reflexões que possibilitem o fortalecimento da Comunicação em Saúde e a 

construção compartilhada de propostas de enfrentamento para o tema. 
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No seu resumo expandido não devem ser inseridos gráficos, tabelas e outros 

recursos visuais, devendo conter apenas texto. Ele deverá ter no mínimo três laudas e no 

máximo seis, incluindo os espaços, escrito de forma lógica e clara. Deverá iniciar com o 

título, os autores (informando primeiro o autor principal e em seguida, se houver, nome 

e filiação institucional de cada coautor, respeitando o limite de até cinco autores por 

resumo. Atenção: conferir se as grafias estão corretas, pois serão assumidas em 

certificados e demais materiais oficiais do congresso).  

O número de caracteres do título, que devem estar em caixa alta, não deve 

ultrapassar 170. O resumo deverá contemplar obrigatoriamente os seguintes aspectos: 

Apresentação/Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e discussão, 

Conclusões/Considerações Finais. Os autores ficam livres para distribuírem 

quantitativamente o texto por essas diferentes dimensões. 

 Relato de Experiência: refere-se à sistematização de reflexões sobre 

experiências e vivências de enfrentamento de situações e problemas de saúde 

por parte de profissionais das políticas públicas de saúde, militantes de 

movimentos sociais, artistas, pesquisadores, docentes e estudantes. Esta 

sistematização não é apenas o relato de experiências, mas deve conter também 

uma reflexão crítica sobre elas e sobre os aprendizados com elas obtidos. Essa 

modalidade de relato tem como objetivo incluir no Congresso saberes 

provenientes da experiência e vivências. Serão aceitos relatos de experiências 

que ainda estão em curso, mas que já propiciaram significativo aprendizado. 

Não serão aceitas experiências concluídas há mais de cinco anos. 

No seu resumo expandido não devem ser inseridos gráficos, tabelas e outros 

recursos visuais, devendo conter apenas texto. Ele deverá ter no mínimo três laudas e no 

máximo seis, incluindo os espaços, escrito de forma lógica e clara. Deverá iniciar com o 

título, os autores (informando primeiro o autor principal e em seguida, se houver, nome 

e filiação institucional de cada coautor, respeitando o limite de até cinco autores por 

resumo. Atenção: conferir se as grafias estão corretas, pois serão assumidas em 

certificados e demais materiais oficiais do congresso).  

O número de caracteres do título, que devem estar em caixa alta, não deve 

ultrapassar 170. O resumo deverá contemplar obrigatoriamente os seguintes aspectos: 

Apresentação/Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e discussão, 

Conclusões/Considerações Finais. Os autores ficam livres para distribuírem 

quantitativamente o texto por essas diferentes dimensões. 
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ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO 

 

1. O texto dos originais deve ser organizado em: TÍTULO; AUTORES; RESUMO; 

PALAVRAS-CHAVE; INTRODUÇÃO; METODOLOGIA; RESULTADOS E 

DISCUSSÃO; CONCLUSÕES; e, REFERÊNCIAS. 

 

2. O resumo expandido deverá ocupar, no mínimo, três, e, no máximo, seis laudas. 

 

3. O texto deverá ser formatado para o tamanho de página A-4, com margens 

superior, inferior, esquerda e direita de 2,5 cm. Deve ser empregada fonte Times 

New Roman, corpo 12, exceto no título, e justificado. O espaçamento entre as 

linhas deverá ser simples. 

 

4. Os textos deverão seguir as normas do estilo Vancouver de citação e elaboração 

de referências. 

 

5. Os estudos submetidos que forem aceitos para publicação, não poderão estar 

publicados em nenhum outro periódico científico ou anais de congressos ou 

outra modalidade de evento científico dentro ou fora do país. 

 

6. O texto deverá iniciar com o TÍTULO do trabalho em letras maiúsculas, 

utilizando fonte Time New Roman, corpo 14, em negrito, centralizado com, no 

máximo, 170 caracteres. 

 

7. Após duas linhas (espaços) do TÍTULO, devem aparecer os NOMES 

COMPLETOS DOS AUTORES, separados por ponto e vírgula, em fonte Times 

New Roman, corpo 12, centralizados e grafados somente com as primeiras letras 

maiúsculas. Fazer chamada com número arábico sobrescrito para cada 

instituição, após o último sobrenome de cada autor, para indicar o endereço 

institucional (centro, departamento, núcleos, laboratórios, grupos de pesquisa) e 

o eletrônico (e-mail). Os autores de uma mesma instituição devem ser agrupados 

em um único índice. 

 

8. A expressão “Palavras-chave deve conter, no mínimo, três e, no máximo, cinco, 

expressões em português relacionadas ao tema do trabalho, separadas por “ponto 

e vírgula”. 

 

 

9. A seção INTRODUÇÃO deve ser breve e justificar o problema estudado de 

forma objetiva, utilizando-se revisão de literatura. O último parágrafo deve 

conter os objetivos do trabalho realizado. 
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10. A seção METODOLOGIA deve ser concisa, mas suficientemente objetiva, de 

modo que o leitor entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados. Deve 

conter as referências da metodologia de estudo e/ou análises laboratoriais 

empregadas. 

 

11. A seção RESULTADOS E DISCUSSÃO deve conter os dados obtidos. A 

discussão dos resultados deve estar baseada e comparada com a literatura 

utilizada no trabalho de pesquisa, indicando sua relevância, vantagens e 

possíveis limitações. 

 

12. A seção CONCLUSÕES deve ser elaborada com o verbo no presente do 

indicativo, em frases curtas, sem comentários adicionais (Resultados e 

Discussão), e com base nos objetivos e resultados do resumo expandido. 

 

13. Na seção REFERÊNCIAS devem ser listados apenas os trabalhos mencionados 

no texto. As referências deverão seguir o estilo Vancouver de citações. 

 

14. A submissão dos trabalhos devera ser realizada online no seguinte link: 

https://forms.gle/Rq2vKaz4wN5Uauuv7, disponível no site do 

LabECoS, http://ecos.unb.br/. 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS NO CONGRESSO 

Os trabalhos aprovados nas duas categorias existentes (Relatos de Pesquisas e 

Relatos de Experiências) poderão ser apresentados em duas modalidades: 

Comunicação Oral (Apresentação em power point) - os trabalhos aprovados nessa 

modalidade serão apresentados em sessões temáticas.Cada trabalho terá dez minutos 

para apresentação. Após as apresentações, haverá debate com os respectivos autores 

mediado por um coordenador, a ser designado pela Comissão Científica. 

Observação: é de responsabilidade do autor principal está portando a apresentação em 

pendrive, a comissão organizadora se responsabilizara pelo apoio técnico (notebook e 

projetor). 

Comunicação breve (Pôster) - os trabalhos aprovados nessa modalidade serão 

apresentados em sessões temáticas de comunicação curta. Cada trabalho terá cinco 

minutos para apresentação.  

Observação: é de responsabilidade do autor principal colocar e retirar pôster e ficar 

atento ao local e horário de apresentação, a comissão organizadora se responsabilizara 

pelo apoio técnico (suporte para o pôster). 

https://forms.gle/Rq2vKaz4wN5Uauuv7
http://ecos.unb.br/

