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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

XXVI Jornada de cidadania e saúde mental de Quixadá 

 

1. A estrutura dos resumos submetidos deverá obedecer aos seguintes critérios:  

 

• Título: Centralizado, negrito, caixa alta, fonte Arial 14, até 15 palavras.  

• Autor e coautores: Alinhamento à direita, fonte Arial 11. O nome do autor 

deverá estar sublinhado. A titulação, instituição em que estuda/trabalha e 

demais informações sobre os autores e coautores devem constar no rodapé da 

primeira página, em fonte Arial 8. Deverá constar o endereço eletrônico do 

autor. Serão aceitos, no máximo, 6 pessoas responsáveis pelo(s) trabalho(s) 

(1 autor + (até) 5 coautores).  

• Corpo do resumo expandido: Os subtítulos INTRODUÇÃO, OBJETIVO, 

METODOLOGIA, RESULTADOS/DISCUSSÃO, CONCLUSÃO e 

REFERÊNCIAS devem constar no resumo, alinhados à esquerda, em negrito, 

sem parágrafo e sem numeração, fonte Arial 12. O corpo do texto de cada item 

deve ser escrito com a mesma fonte e tamanho do subtítulo, sem parágrafo. O 

espaçamento entre linhas deve ser de 1,5.  

• O resumo deverá constar de três a quatro laudas.  

• Cada participante poderá inscrever até dois resumos expandidos como autor 

principal.  

• As referências bibliográficas devem seguir as normas da ABNT  

OBS: Os trabalhos que não forem revisão integrativa ou sistemática, reflexão 

teórica ou relato de experiência, deverão conter o número do parecer do comitê de 

ética na metodologia.  

 

2. Os trabalhos deverão ser submetidos via online, através do e-mail 

comissaocientificajsm@gmail.com. 



3. Todos os resumos deverão se relacionar ao tema central e a um dos quatro eixos 

temáticos do evento, relacionados a reforma psiquiátrica, segundo Paulo Amarante a 

saber:  

• EIXO I. ASPECTO JURÍDICO-POLÍTICO 

Na dimensão jurídico-política, ou somente política, serão aceitas análises do percurso 

histórico da Reforma Psiquiátrica, seu arcabouço legislativo, experiências de gestão, 

destacar as tensões e conflitos decorrentes das ações dos diferentes atores sociais, 

tal como debater a relação entre Estado e Sociedade.  

• EIXO II. ASPECTO TÉCNICO ASSISTENCIAL 

Na dimensão técnico-assistencial propõe-se realizar a apresentação dos principais 

conceitos que norteiam a produção de cuidados dos Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), e de outros pontos da Rede de Atenção Psicossocial, como também a 

explanação de relatos de experiências, apresentação de trabalhos concluídos ou em 

finalização, em produções inter e transdisciplinares 

• EIXO III. ASPECTO SOCIO-CULTURAL 

Na dimensão sociocultural, busca-se apresentar as possibilidades de transformação 

da sociedade com o tema saúde mental, tal como no processo de formação de 

profissionais, uso de mídias e comunicação social, experiências culturais, coletivas e 

cooperativas em saúde mental, o impacto das expressões artísticas na atenção 

psicossocial.  

• EIXO IV. ASPECTO TEORICO-CONCEITUAL 

Na dimensão epistemológica, busca-se estabelecer a transição paradigmática das 

ciências, abordar os diversos autores críticos da racionalidade cientifica moderna, a 

ruptura epistemológica em relação à psiquiatria tradicional, além de aprofundar 

debates sobre os princípios da Reforma Psiquiátrica. 

 

4. O prazo para submissão dos resumos será do dia 20 de agosto a 10 de setembro 

de 2018. 

 

• Após a submissão os trabalhos, estes serão avaliados e julgados pela 

comissão organizadora do evento  

• Todos os trabalhos selecionados serão apresentados na modalidade oral, e 

será disponibilizado o equipamento de multimídia, portanto o autor deverá 

trazer a apresentação em slides gravada em CD-ROM ou pen drive. Os autores 



deverão comparecer ao local de apresentação com 30 minutos antes da 

apresentação. 

 

5. Os autores deverão seguir as seguintes regras de elaboração: 

 

Conteúdo:  

• Cabeçalho (título do trabalho, nome dos autores, instituição de origem e o 

programa de iniciação científica a que pertence),  

• Introdução,  

• Metodologia,  

• Resultados e Discussão,  

• Conclusão,  

• Referências. 

Deverá ser apresentado em Power Point e ser composto de até 15 (quinze) slides 

gravad0 em CD-ROM ou pen drive. 

O tempo para apresentação de cada trabalho, é de 15 minutos (10 min para 

apresentação + 5 min para discussão). 

Os trabalhos aprovados, bem como a data e os horários serão divulgados com 

antecedência por e-mail. 

A certificação de apresentação do(s) trabalhos e os certificados de participação do 

evento serão entregues no dia do evento. 

 

6. Uma comissão de avaliadores será selecionada, de acordo com as áreas de 

classificação dos trabalhos. 

Para avaliação dos trabalhos serão observados os seguintes critérios: 

• Introdução completa, contendo descrição contextualizada sobre o tema. 

• Coerência entre introdução, objetivos e resultados. 

• Clareza na metodologia. 

• Os trabalhos realizados com seres humanos devem fazer menção ao número 

do parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

• Clareza na exposição dos resultados. 



• Os trabalhos da graduação devem ter no máximo um autor, quatro coautores e 

um orientador, sendo que o autor poderá ter no máximo dois trabalhos enviados 

para este evento. 

• Não serão aceitos trabalhos que: 

• Não demonstrarem coesão e clareza entre introdução, objetivo, metodologia e 

resultados alcançados e, em cada etapa, individualmente. 

• Não respeitarem os preceitos éticos da pesquisa científica com seres humanos. 

• Não mencionarem o nome do orientador (a) junto ao nome(s) do(s) autor (es). 

• Apresentarem múltiplos erros gramaticais e/ou ortográficos. 

• Não respeitarem, em qualquer aspecto, as regras para elaboração de trabalhos 

publicadas neste edital. 

 

7. Trabalho para prêmio.  

• Serão escolhidos os quatro melhores trabalhos um por eixo.  

• Os trabalhos que concorrerão à premiação deverão seguir as normas descritas 

no tópico 1 desse documento:  

• No momento do envio do trabalho o inscrito deverá notificar que irá concorrer 

a prêmio e indicar eixo temático, dentre os quatro descritos neste edital no 

tópico 3 

Ex.: TRABALHO PARA PRÊMIO: EIXO II 

Os trabalhos para prêmio serão apresentados na modalidade oral. Para tal 

modalidade, será disponibilizado o equipamento de multimídia, portanto o autor 

deverá trazer a apresentação em Power Point composto de até 15 (quinze) slides 

gravados em CD-ROM ou pen drive. 

• Os autores deverão comparecer ao local de apresentação até uma hora antes 

da mesma. Os autores deverão seguir as mesmas regras de elaboração 

descritas no tópico 5.  

• O tempo para apresentação de cada trabalho é de 15 minutos (10 min para 

apresentação + 5 min para discussão).  

• Os trabalhos aprovados, bem como a data e os horários serão divulgados com 

antecedência, através de e-mail. 

• A certificação de apresentação do(s) trabalhos será recebida no dia da 

apresentação. 



• A pontuação dos trabalhos obedecerá aos seguintes critérios:  

o Clareza do objeto, relevância do estudo e afinidade com os eixos 

temáticos (até 2 pontos);  

o Clareza metodológica (até 2 pontos);  

o Coerência entre objetivos, metodologia e resultados (até 3 pontos);  

o Desenvoltura durante a apresentação (até 2 pontos);  

o Objetividade (até 1 ponto)  

• Será feita a média das notas atribuídas por cada avaliador, os trabalhos que 

apresentarem as quatro maiores médias, serão premiados.  

• Caso haja empate entre os trabalhos, será utilizado o seguinte critério de 

desempate:  

o Aquele que obtiver a maior nota em “Clareza, relevância do estudo e 

maior aproximação ao eixo temático” será o premiado.  

 

8. Cronograma: 

Atividade Data 

Divulgação das normas de Inscrição e submissão de trabalhos  20 de agosto 

Período de submissão de trabalhos  20/08 a 10/09 

Divulgação dos trabalhos aprovados  11 de setembro 

 

 

 

 
Aleide Barbosa Viana 

Coordenadora da Comissão Científica da XXVI Jornada de cidadania e saúde 
mental de Quixadá 

 


