
 

CONGRESSO MULTIPROFISSIONAL 

AS DIVERSIDADES DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 

CHAMADA PARA APESENTAÇÃO DE TRABALHO 

 

A ESCOLA SUPERIOR DA AMZÔNIA – ESAMAZ, torna pública a chamada para publicação de 

artigos no CONGRESSO MULTIPROFISSIONAL: AS DIVERSIDADES DA PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA. 

 

1 - INSCRIÇÕES 

1.1 As inscrições dos trabalhos deverão ser realizadas, exclusivamente, por correio eletrônico para o 

endereço congresso@esamaz.com.br 

 

1.2 Ao enviar o e-mail, especificar no campo “Assunto” a área do conhecimento pretendida, por 

exemplo: “ARTIGO EDUCAÇÃO FÍSICA CONGRESSO MULTIPROFISSIONAL DA SAUDE n° 

01/2018”. 

 

1.3 Cada autor poderá submeter até, dois artigos.  

 

2 - PRAZO PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

2.1 O prazo para as inscrições de propostas de textos para publicação ocorrerá no período de 

13.08.2018 à 01.10.2018. 

 

3 - APRESENTAÇÃO DOS TEXTOS 

3.1 Os autores deverão enviar, além do artigo científico, o formulário “Identificação do Proponente e 

Informação sobre o Texto para Publicação” e a “Carta de Autorização para Publicação”, devidamente 

preenchidos (ANEXOS I e II). 

 

3.2 Os textos enviados pelos participantes não devem apresentar conteúdos que: 

I.  Contenham informações ou dados que possam constituir ou incitar práticas de crime ou 

contravenção penal.  

II. Constituam ofensa à liberdade de crença e às religiões. 

III. Contenham informações racistas ou que ou discriminatórias ou que violem os direitos humanos. 



VI. Violem qualquer lei, a moral e os bons costumes. 

VII. Apresentem quaisquer irregularidades relacionadas à produção científica e/ou aos direitos 

autorais. 

VIII. Membros do Comitê Editorial do Congresso não devem publicar sobre trabalhos apresentados 

por qualquer um dos membros desse comitê. 

 

4 - DA SELEÇÃO DOS TEXTOS A SEREM PUBLICADOS 

4.1 O Comitê Científico excluirá textos que apresentem quaisquer irregularidades relacionadas à 

produção científica e/ou aos direitos autorais. 

 

4.2 Os trabalhos submetidos serão julgados por membros do comitê científico, por consultores ad hoc 

ou por outros professores/pesquisadores que o comitê editorial achar pertinente. 

 

5 - COMPROMISSO DOS AUTORES 

5.1 Os autores devem preencher (com caneta esferográfica azul) e encaminhar para o comitê científico 

do Congresso a “Carta de Autorização para Publicação” (ANEXO II) devidamente escaneada, 

autorizando a publicação do texto apresentado. 

5.2 Cada autor compromete-se a estar disponível para fazer o acompanhamento da publicação, 

atendendo as solicitações do comitê editorial sempre que for preciso, atendendo, dentro de prazo 

estabelecido, a exigências que possam sanar possíveis dúvidas com relação à editoração de seu 

trabalho, sob pena de ter seu trabalho excluído. 

 

6 - NORMAS PARA OS COLABORADORES 

6.1 Sobre as Normas Técnicas: 

a) Os artigos devem ser inéditos (máximo de 10 laudas) e precisam ser encaminhados em arquivo 

formato DOC ou DOCx, em Times New Roman, fonte 12, espaço 1,5. As remissivas 

bibliográficas devem aparecer no sistema autor/data, entre parênteses, em meio ao texto, como no 

modelo: (GAMBOA, 2007, p. 37).  

b) Formatação de margens superior e esquerda (3 cm) e inferior e direita (2 cm).  

c) As referências completas devem constar ao final do texto, seguindo a ordem: sobrenome do (a) 

autor (a) em caixa alta, prenome em caixa alta e baixa, ano de publicação entre parênteses, título 

do livro, edição, cidade e editora. É necessário incluir um resumo em inglês, espanhol OU francês 

(Abstract, Resumen, Rèsumé), três palavras-chave em português e no idioma estrangeiro. São 

necessários dados do (a) autor (a), e-mail que possa ser divulgado. 

d) Citações com mais de três linhas, notas de rodapé, legendas e fontes das ilustrações, figuras e 

tabelas, devem ser em tamanho 11. Sugere-se que os resumos devem conter objetivo, 

metodologia, resultados e conclusão.  

e) O título deve ser breve e suficientemente específico e descritivo do texto e deve vir acompanhado 

de sua tradução para o mesmo idioma da língua estrangeira. O resumo deve incluir objetivo, 

metodologia, resultados, conclusão, acompanhado de sua respectiva tradução para: inglês, 



espanhol OU francês. Cada resumo que acompanhar o texto deverá ter, no máximo, 500 

caracteres (contando espaços).  

f) As notas contidas no texto devem ser indicadas com algarismos arábicos e de forma sequencial, 

imediatamente, depois da frase a que diz respeito. As notas deverão vir no rodapé da página 

correspondente.  

g) Agradecimentos e indicações de agências de fomento poderão ser mencionados sob a forma de 

nota de rodapé. 

h) Quando for o caso, as ilustrações e tabelas devem ser apresentadas no interior do texto na posição 

que o autor julgar mais conveniente. Devem ser numeradas, tituladas e apresentarem as fontes 

que lhes correspondem. As imagens devem ser enviadas em alta definição (300 dpi, formato TIF), 

e deverão vir acompanhadas de autorização específica para cada uma delas (por escrito e com 

firma reconhecida) em que seja informado que a imagem a ser reproduzida no texto foi 

autorizada, especificamente, para esse fim. No caso de fotografias, a autorização tem de ser feita 

pelo fotógrafo (mesmo quando o fotógrafo é o próprio autor do texto) e pelas pessoas 

fotografadas. Obras cujo autor faleceu há mais de 71 anos já estão em domínio público e, 

portanto, não precisam de autorização. As legendas e fontes das ilustrações, figuras e tabelas, 

devem ser em fonte tamanho 11; 

i) As referências a serem utilizadas constam da NBR 6023/2003 e devem ser digitadas em espaço 

simples. A exatidão e adequação das referências a textos que tenham sido consultados e 

mencionados no texto são da responsabilidade do autor. 

 

6.2 Sobre a estrutura do Artigo. Os artigos devem ser construídos a partir da seguinte estrutura: 

TÍTULO; AUTORES 1 ; RESUMO/ABSTRACT, RESUMEN OU RÈSUMÉ; PALAVRAS 

CHAVE/KEYWORDS, PALABRAS-CLAVE, MOTS-CLÉS; INTRODUÇÃO; METODOLOGIA; 

REVISÃO DE LITERATURA; RESULTADOS E DISCUSSÕES (MESMO TÓPICO); 

CONCLUSÃO; REFERÊNCIAS. 

  

7 - DOS DIREITOS AUTORAIS 

7.1 Os (as) autores (as) dos trabalhos aprovados concordam por meio de “Carta de Autorização para 

Publicação” (ANEXO II) em ceder ao Congresso os direitos não exclusivos de publicação. Autorizam, 

ainda, o Congresso a ceder seu conteúdo para reprodução em indexadores de conteúdo, bibliotecas 

virtuais e similares. 

 

7.2 Os (as) autores (as) assumem por meio de Concessão de Direitos Autorais que os textos 

submetidos à publicação são de sua criação original, responsabilizando-se inteiramente por seu 

conteúdo em caso de eventual impugnação por parte de terceiros. 

 

7.3 Todos os textos, sem exceção, serão avaliados por pareceristas, mantido o anonimato mútuo. 

 

                                                           
1 Em Nota de Rodapé o(s) autores deverão informar suas credenciais: Curso de formação e última titulação 

(especialista, mestre, doutor) e apenas um endereço eletrônico. 



8 - APRESENTAÇÃO ORAL 

8.1 As apresentações orais realizadas em sessões (conforme programação do Congresso) terão duração 

de no máximo 15 minutos, sendo 15 minutos para exposição e 5 minutos destinados a debates. Os 

debates ocorrerão conjuntamente, ao final da sessão. Para esse tipo de apresentação, estará disponível 

um computador e projetor. 

 

8.2 Detalhes a serem observados no momento da apresentação: 

a) A apresentação deve ser feita no máximo em 15 minutos; 

b) Preferencialmente, utilize “Apresentação em Power Point”, que deverá ser levada em dois pen 

drives diferentes, como segurança; 

c) Tendo em vista o tempo da apresentação, sugere-se que o número de slides de Apresentação 

Power Point não seja superior a 15 (quinze); 

d) Para garantir boa visibilidade, o tamanho da letra deve igual ou superior a 24; 

e) Escolha cuidadosamente os pontos específicos que você pretende realçar para a plateia; não faça 

uma simples leitura de seu trabalho escrito. Exponha apenas os pontos de destaque; não se perca 

em detalhes, mesmo porque os detalhes estão no trabalho escrito. 

f) No início da exposição, lembre-se de saudar o auditório e apresentar-se. 

g) Durante a exposição, fale alto, de modo que todos possam ouvir, cuide da postura e procure olhar 

para a plateia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E INFORMAÇÃO DOS TEXTOS PARA 

PUBLICAÇÃO 

 

A) IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE (AUTOR PRINCIPAL) 

 

Nome completo: _____________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ Nº 

_____ 

Complemento: _________________________ Cidade: ________________ Estado ______ 

CEP ___________________ Email: ______________________________________________ 

Telefone (______) _____________________________________. 

 

B) INFORMAÇÕES SOBRE O TEXTO 

1.Título: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

OBSERVAÇÃO: A submissão do texto deverá ser exclusiva ao Comitê Editorial do Congresso Multi 

Profissional da Saúde até a divulgação do resultado do parecer dado ao mesmo. 

 

 

____________________________________________________ 

(Assinatura do proponente) 

 

 

Local: _____________________,  ______/_______/________. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO 

 

Eu _________________________________________________________________, portador 

da C.I nº______________ CPF nº__________________, 

residente____________________________________, 

bairro_________________________,na cidade de __________________________________, 

autorizo o Comitê editorial do Congresso viabilizar a publicação do texto em que sou citado 

como __________________ e cujo o título é: 

 

1. Título: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________. 

 

 

 

_________________________________________________________ 

(Outorgador) 

 

 

 

 

Local: ________________________, ______/______/________. 

 

 

 


