
REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS  
III Jornada de Condições Agudas de Saúde - JOCAS 

 
  
1. Período para envio dos trabalhos 
 
1.1. O período para inscrição dos trabalhos será de 15/07 à 31/08/2017. Não haverá 
prorrogação do prazo.  Para submissão do trabalho o autor relator deverá estar inscrito no 
evento. O número de autores por trabalho é de no máximo seis, incluindo o relator. Cada 
relator poderá submeter até dois trabalhos. 
 
2. Da comissão julgadora 
 
2.1. Os trabalhos serão analisados pela Comissão Científica da III Jornada de Condições 
Agudas de Saúde – JOCAS. 
 
2.2. Serão aceitos trabalhos originais, de revisão, estudos de caso, relatos de experiência ou 
reflexão, cuja temática esteja relacionada com a condição aguda de saúde. 

2.3. A comunicação sobre a aprovação ou não, será até o dia 10/09, através do site, no qual 
foi inscrito o trabalho.  
 

3. Dos trabalhos 
 
3.1. Os trabalhos deverão ser encaminhados sob a forma de resumo expandido (1000 a 1500 
palavras). A totalidade de palavras do resumo incluirá o título, introdução, objetivos, 
descrição metodológica, resultados, conclusão, contribuições/implicações para a área 
saúde/enfermagem/fisioterapia/fonoaudiologia/medicina/nutrição/psicologia e referências (no 
máximo cinco no estilo Vancouver).  
 
3.2. O texto do resumo deverá ser digitado em um único parágrafo, de acordo com a  norma 
culta e a nova ortografia da língua portuguesa; fonte Times New Roman 12; espaço simples 
entre linhas; margens superior e esquerda (3,0 cm), margens inferior e direita (2,0 cm). Não 
incluir siglas, abreviaturas, figuras, tabelas ou quadros. 
  
3.3. O título completo deverá ser escrito em negrito, com letras maiúsculas (caixa alta), com 
recuo de 2 cm da margem esquerda, apresentando no máximo 15 palavras. Na linha seguinte, 
deverão constar os nomes completos dos autores, sublinhando-se o nome do relator. No 
rodapé deverá constar a categoria profissional, titulação, cargo ou função dos autores, 
instituição de origem e um endereço eletrônico válido do relator para contato. 
 
 
4. Da apresentação dos trabalhos selecionados 
 
4.1. Os trabalhos selecionados serão apresentados no formato de Pôsteres. A medida do pôster 
deverá ser no máximo de 90 cm (horizontal) x 120 cm (vertical). O título deverá ser o mesmo 
do resumo. Sugere-se utilizar letras maiúsculas de 3 cm de altura. No texto, usar letras de 0,5 
cm, que possam ser vistas a uma distância de 2 metros. 



4.2. Abaixo do título, com letras menores, colocar os nomes dos autores (nome do relator 
deve ser sublinhado) e a instituição. Fazer legendas para figuras e tabelas. Apresentar 
introdução, objetivos, métodos, resultados, conclusão e referências em seções separadas.  

4.3. Os autores serão responsáveis pela fixação e retirada dos pôsteres no dia 19/09/17 nos 
horários especificados pela Comissão Científica. 

 
5. Certificado 
 
5.1. O(s) certificado(s) será (ão) disponibilizados após o evento no site 
http://geass.paginas.ufsc.br/, contendo o nome do autor relator e co-autores, Para acessar, o 
relator deverá digitar a sua senha. 

 
6. Publicação em Anais 

6.1. Os trabalhos aceitos para apresentação na III JOCAS serão publicados em Anais, 
disponibilizados após o evento no site http://geass.paginas.ufsc.br 

 
7. Premiação dos trabalhos 

7.1. A Comissão Científica selecionará para concorrer a prêmios, os cinco melhores trabalhos 
dentre todos os aprovados para apresentação na Jornada.  

7.2. Os pôsteres dos cinco trabalhos selecionados pela Comissão Científica serão avaliados no 
dia da Jornada (19/09) por uma Comissão externa à UFSC. 

7.3. Dos cinco Pôsteres avaliados apenas três serão premiados. 
7.4. A cerimônia de premiação dos três melhores pôsteres ocorrerá no final do evento.  

 
8. Disposições Gerais 
 
8.1 Situações que não estejam previstas no presente regulamento serão resolvidas pela 
Comissão Científica da III Jornada de Condições Agudas de Saúde – JOCAS. 
 
 


