TRABALHOS CIENTÍFICOS - NORMAS

Serão aceitos trabalhos relacionados com todas as áreas da Bioética e
Humanização. Os resumos serão apresentados no VII Congresso de Humanização e
Bioética e I Congresso Internacional Iberoamericano de Bioética na forma de painel ou
comunicação oral, sendo possível ainda a submissão posterior do trabalho completo. Cada
proponente poderá inscrever-se como autor e apresentador em até dois trabalhos, não
havendo limite para participação como coautor. Só serão aceitos trabalhos de autores que
estejam devidamente inscritos no evento.

Submissão dos trabalhos e prazos:

Para avaliação da comissão científica os resumos deverão ser enviados exclusivamente
por correio eletrônico comissaocientificahb@gmail.com de 22 de abril até a data de 22 de
maio de 2016. A aprovação dos trabalhos será comunicada aos autores até o dia 01 de junho e
a divulgação da data, local e horário de apresentação estarão no site do evento a partir do dia
01 de julho. Os autores que optarem pela submissão de trabalhos completos terão até o dia 08
de agosto para o envio do artigo.

Critérios para submissão dos resumos
Os resumos poderão ser enviados em português, espanhol ou inglês, seguindo o
modelo

de

envio

de

resumos

disponível

na

página

do

evento,

http://congressodehumanizacao.pucpr.br/trabalhos/. O resumo deverá conter no máximo
300 palavras, fonte Times New Roman, corpo 12, espaçamento simples. Os trabalhos poderão
corresponder a Relato de Pesquisa, Revisão crítica ou case. A avaliação dos resumos levará em
conta os seguintes aspectos: objetivos relevantes e claramente definidos; metodologia
adequada; resultados apresentados com clareza; conclusões pertinentes no contexto da
bioética e humanização. Os trabalhos de pesquisa envolvendo seres humanos ou animais

devem estar em conformidade com as Normas e Diretrizes para Pesquisa Envolvendo Seres
Humanos e as Normas e Diretrizes para Pesquisa Envolvendo Animais tendo sido submetidos à
avaliação pelo Sistema CEP/Conep. A revisão ortográfica e gramatical, assim como observação
das normas gerais para inscrição dos trabalhos é de responsabilidade do autor e será
considerada como critério de avaliação pela Comissão Científica.

Modalidade de trabalho
Os autores devem indicar a modalidade: Resumo ou trabalho completo. Os resumos
submetidos para versão “trabalho completo” deverão estar no tipo de apresentação oral. No
entanto, será a comissão científica que dará a decisão final, de acordo com os critérios de
avaliação.

Tipo de apresentação
Os autores devem indicar a modalidade preferencial de apresentação (oral ou pôster),
no entanto, será a comissão científica que dará a decisão final, de acordo com os critérios de
avaliação. A comunicação da data, o horário e o local para apresentação dos trabalhos
aprovados será disponibilizada no site do evento: http://congressodehumanizacao.pucpr.br/

Comunicação Oral
Os trabalhos aprovados para a comunicação oral deverão ser apresentados em dia e
hora divulgados pela comissão científica do evento. A infraestrutura para a apresentação será
um computador, projetor multimídia e tela para projeção.

Painel
Os trabalhos para apresentação em painel (banner) deverão estar conforme template
da pagina do evento. Os painéis (banners) deverão ser confeccionados em papel para que
sejam fixados com fita adesiva. Não será disponibilizada estrutura para fixação do pôster com
cordinhas.

O Trabalho Completo (artigo) deverá seguir o seguinte formato:

- Titulo: EM CAIXA ALTA e em negrito, deve ser objetivo e informativo.
- Autores: para todos os autores, informar o nome completo e abaixo a filiação institucional,
cidade, estado, país e e-mail, alinhados à direita. Indicar o responsável pela
comunicação/apresentação.
- Configuração da página: tamanho A4 (29,7 x 21 cm), margens: superior e esquerda 3 (três)
cm, inferior 2 (dois) e direita 2 (dois) cm. Padrão editor de texto Word for Windows, fonte
Times New Roman, corpo 12, espaçamento simples (resumo), espaçamento 1,5 (demais partes
do texto).
- Formatação: número de páginas de 8 a 12 laudas, compreendendo ilustrações, bibliografia e
notas. Todas as referências deverão ser incluídas no corpo do texto (autor, data e página
quando citação direta) e as notas explicativas deverão ser incluídas em notas de rodapé.
- Referências e citações: estilo Vancouver.
- Importante: As referências devem ser apresentadas no texto apenas por algarismos arábicos
sobrescritos, conforme exemplo: Drane 1, e em ordem crescente, na sequência em que forem
sendo citadas. Assim como na lista de referência ao final, pela respectiva referência completa,
incluindo número de página no original dos trechos que reproduzem citações literais.
Desaconselhamos o uso de notas de rodapé, porém, quando necessário, destacamos
que é um espaço destinado apenas a notas do autor ou de edição, destinadas a complementar
ou exemplificar a argumentação. Não citar referências no rodapé. Todas as referências, ainda
que apareçam no rodapé devem ser remetidas por numeração sobrescrita para a lista de
referências ao final.

Certificados e Publicação nos Anais:
Os certificados de apresentação nas diferentes modalidades serão disponibilizados
após a apresentação. Será concedido apenas um certificado impresso por trabalho aprovado,
no qual constarão os nomes de todos os autores e coautores. Os anais serão disponibilizados
em forma eletrônico na página do VII Congresso de Humanização e I Congresso Internacional
Iberoamericano de Bioética: http://anais.congressodehumanizacao.com.br/ com ISSN 23161140.

