
 

 

 

 

 

NORMAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

Todas as propostas de apresentação de trabalhos científicos devem ser submetidas online por meio do link 

https://www.fcm.unicamp.br/eventos/evento/283 em formato de upload, por meio de arquivo word.doc. Serão aceitos somente os trabalhos em 

formato de resumo estruturado, com no mínimo 150 e no máximo 250 palavras, excluindo-se o título, autores, titulação e palavras-chave. Os 

textos de autores nacionais serão aceitos em português. Os textos de autores estrangeiros serão aceitos em português, inglês e espanhol, 

devidamente revisados. Todos os trabalhos submetidos serão avaliados por revisores da Comissão Científica. 

 

O resumo deve conter, necessariamente: 

 

- Formatação em letra Times New Roman. 

- Título: tamanho de letra 12, em negrito, centralizado. 

- Autores: nome completo; limite máximo: 5, formatação – tamanho de letra 12, centralizado. 

- Instituição de origem e e-mail (todas as informações vinculadas aos autores listados anteriormente devem ser antecedidas por números); 

formatação – em tamanho de letra 10, justificado. 

- Introdução, Objetivo(s), Métodos, Resultados e Conclusão(ões); formatação – em tamanho de letra 12, justificado.  

- Palavras-chave: 3 em ordem alfabética. As palavras-chave devem ser aquelas que melhor caracterizem o trabalho, considerando, 

preferencialmente, a terminologia adotada pelo DECS. Se apresentar dificuldade na seleção das palavras chave consulte o link: 

http://decs.bvs.br/; formatação – tamanho de letra 10, alinhado a esquerda. 

 

Trabalhos que envolvam pesquisas com seres humanos ou animais devem conter no corpo do resumo, o número do parecer de aprovação 

do Comitê de Ética. 

https://www.fcm.unicamp.br/eventos/evento/283


 

 

 

 

 

 

 

 

Os trabalhos aceitos serão apresentados por meio de exposição em pôster ou oral. Informações sobre formato da exposição dos trabalhos, 

local e layout das apresentações serão disponibilizadas posteriormente pela comissão organizadora.  

 

O resumo só poderá ser submetido se um dos autores estiver inscrito no congresso. Após o término do processo de revisão, o autor 

sinalizado para contato será informado acerca da aceitação ou rejeição do trabalho submetido. No caso do trabalho ser aceito para apresentação, 

os resumos serão publicados em suplemento especial da revista Kaíros. Não serão aceitos resumos que não sigam o formato definido pela 

Comissão Científica. Os resumos devem ser originais. Será aceito no máximo 01 trabalho por autor inscrito no evento. Aqueles que já tiverem 

atingido este número somente poderão ser listados em outros trabalhos como coautores. 

 

 

Podem ser submetidos trabalhos cujos temas abranjam as seguintes áreas: 

 

1. Promoção à saúde e bem-estar no envelhecimento. 

2. Relações sociais e familiares ao longo do curso de vida. 

3. Cuidados e cuidadores. 

4. Serviços e modelos de cuidados ao idoso. 

5. Aspectos biopsicossociais do envelhecimento. 

6. Direito e violência na Velhice. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. Qualidade de vida e envelhecimento. 

8. Gestão, tecnologia e empreendedorismo em Gerontologia. 

9. Envelhecimento e doenças crônicas. 

10. Condições nutricionais e sarcopenia no envelhecimento. 

 

Prazos para Submissão de Trabalhos Científicos: até 02 de setembro de 2019. 

 

Pretende-se alcançar o objetivo do Congresso que é a troca de ideias e contribuições para os projetos em nível de graduação e pós-

graduação nas áreas de Geriatria e Gerontologia. A apresentação dos trabalhos está condicionada ao aceite pela Comissão. Aqueles que melhor 

apresentarem seus trabalhos ou projetos serão premiados. 

 

Critérios de avaliação dos trabalhos científicos: 

Gerais 

1. Inter-relação da proposta do trabalho com o tema do evento 

2. Natureza científico-profissional das posições e argumentos assumidos 

3. Obediência aos padrões de apresentação dos resumos pré-definidos pela Comissão Organizadora do evento 

4. Relevância técnica e científica. 

 

Específicos 

5. Adequação do título ao tema central do trabalho. 

6. Clareza dos objetivos.  

7. Adequação do método para atingir o(s) objetivo(s) proposto(s). 

8. Clareza e coerência dos resultados com os métodos. 

9. A(s) conclusão(ões) responde(m) ao(s) objetivo(s). 

10. Aprovação de comitê de ética em pesquisa (animais e seres humanos), caso se aplicar. 


