III Seminário de Saúde Mental Infantojuvenil
“Abordando pesquisas e práticas nos diferentes contextos
de atenção à crianças e adolescentes em Sofrimento
Psíquico”
INSCRIÇÃO DE TRABALHOS
Os trabalhos inscritos e selecionados para o III Seminário de Saúde Mental
Infantojuvenil serão apresentados somente na modalidade de Comunicação Oral.
Serão aceitos, para análise, resumos de Pesquisas Concluídas (doutorado e
mestrado), Projetos de Extensão e Relato de Experiências no campo da saúde mental
infantojuvenil.
As Comunicações Orais serão constituídas por sessões presenciais de apresentação
de trabalhos, coordenadas por membro da comissão organizadora do evento.
Serão realizadas duas sessões, com a apresentação de 4 trabalhos cada, no dia
12/12, das 14h ás 18h, tendo um intervalo entre a Sessão I e a Sessão II.
- Sessão I - será formada por 4 trabalhos científicos relacionados a temáticas da
saúde mental infantojuvenil.
- Sessão II – será formada por 4 trabalhos referentes a experiências práticas
(projetos de extensão, ações e relatos de experiências) na área de saúde mental
infantojuvenil.
Portanto, somente 8 trabalhos serão selecionados para o evento.





Orientações para envio de trabalhos
Para submissão de trabalhos não é necessário que os autores estejam inscritos no
evento, porém, caso seja aprovado é necessário que pelo menos o autor
apresentador realize sua inscrição.
As inscrições dos resumos deverão ser realizadas exclusivamente por e-mail
(sminfantojuvenil@gmail.com), contendo no campo “assunto”: “SUBMISSÃO DE
RESUMO”. A resposta do recebimento do resumo será enviada ao e-mail registrado
no mesmo.
Será disponibilizado apenas um (1) certificado por trabalho (desde que devidamente
apresentado), no qual constarão os nomes de todos os autores.



Será aceito apenas um trabalho por autor.



Não serão aceitos projetos incompletos ou em andamento na modalidade - trabalhos
científicos, com conclusões do tipo: os dados ainda serão analisados, ou as análises
ainda estão sendo feitas.



O prazo para envio dos resumos é dia 15/11.



O resultado da seleção será divulgado no dia 29/11.



A lista com os trabalhos selecionados será enviada por e-mail a todos os
participantes que enviarem seus resumos.






Os trabalhos serão analisados a partir de critérios que considerem a Relevância e
pertinência a área de saúde mental infantojuvenil, a saber:
Trabalhos que possibilitem a discussão da interface da área da saúde mental
infantojuvenil com outras ações intersetoriais relacionadas a crianças e
adolescentes;
Trabalhos cujos resultados permitam a reflexão sobre as políticas de saúde mental
infantojuvenil, com foco na rede de atenção psicossocial;
Trabalhos cujos resultados indiquem reflexões e discussões que contribuam para a
reflexão e planejamento de ações de promoção à saúde mental infantojuvenil.
Apresentação do resumo



Descrição adequada do conteúdo do trabalho no título;



Clareza e coerência nos objetivos;



Clareza e coerência na metodologia;



Clareza e coerência nos resultados;



Clareza e coerência nas considerações finais;



Adequação linguística.
Normas para o preparo do resumo
Serão aceitos apenas resumos escritos em português, fonte: Times New Roman 12,
espaçamento simples. O título do resumo deve ser todo em letras maiúsculas. O
resumo deve ser escrito em um único parágrafo e deve conter informações
pertinentes à Introdução, Material e Métodos, Resultados e Conclusões do trabalho.
O número máximo de caracteres para o corpo do resumo é de 2500 caracteres (sem
espaços).

Abaixo do título deve ser apresentado o (os) Nome (nomes) dos autores (com a
biografia/titulação e filiação), sendo que o autor apresentador deve aparecer
sublinhado. É importante indicar se o trabalho foi financiado e qual foi a agência.

Informações importantes para apresentação oral


Cada apresentador terá até 15 minutos para apresentar seu trabalho, incluindo a
projeção de vídeo e slides (quando necessário). Ao final de todas as apresentações
da mesa haverá tempo para perguntas e debate.



Os apresentadores deverão permanecer até o término da mesa/sessão.



O equipamento audiovisual disponibilizado para a apresentação será um projetor
multimídia e computador.



Os autores dos trabalhos selecionados deverão enviar a apresentação até o dia
10/12/13 para o e-mail (sminfantojuvenil@gmail.com) com o “assunto”: “ENVIO DE
APRESENTAÇÃO ORAL”.



O apresentador do trabalho deverá comparecer 10 minutos antes de sua
apresentação.



É importante que o apresentador respeite o tempo de sua apresentação para que
todos os apresentadores possam fazê-lo sem prejuízo na discussão final.
Cronograma
28/10/2013 – início das inscrições dos trabalhos a partir do envio de resumos
15/11- prazo final para envio dos resumos
26/11- resultado da seleção
10/12- prazo para envio das apresentações no formato power point (dos trabalhos
aprovados).

