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20ª SEMANA DO BEBÊ DE CANELA 
12 a 19 de maio de 2019 

 
Edital para submissão de resumos para apresentação de pôsteres 

Sessão de Pôsteres no Seminário 
12 a 19 de maio de 2019 

 
 
 
1. Apresentação  
 

A Semana do Bebê integra o Programa de Extensão Comunitária O Bebê e seu Mundo 
e tem como objetivo promover a saúde materno-infantil, discutir e realizar intervenções de 
prevenção e promoção da saúde física e mental na primeira infância em conjunto com a 
família e comunidade canelense, na esfera política e acadêmica, buscando o adequado 
desenvolvimento biopsicossocial do bebê, em cada etapa do ciclo da vida.  

O Seminário ocorre durante a Semana do Bebê e integra atividades como mesas 

redondas e palestras com enfoque na temática anual da semana. A sessão de pôsteres 
destina-se à exposição de trabalhos dos Cursos de Medicina, Psicologia, Odontologia, 
Enfermagem, Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Serviço Social, Direito e afins, bem 
como trabalhos com abordagem interdisciplinar.  

Os pôsteres são avaliados virtualmente quando submetidos, por profissionais e as 
modalidades previstas são: pesquisa, relato de caso, relato de experiência e revisão da 
literatura. É neste espaço que os alunos e professores expõem suas pesquisas, experiências e 
vivências alusivas à primeira infância, contribuindo para o legado científico do evento.  
 
1.1 Objetivo 
 

Divulgar à comunidade a produção científica relacionada à primeira infância. 
 
  
2. Inscrições  
 

São realizadas através do link http://www.eventos.ulbra.br/index.php/smbb/smbb, no 
período de 3 de abril a 26 de abril de 2019. 
 
2.1      A temática deve estar relacionada à primeira infância: 
- Bebês (0 a 3 anos)  
- Gravidez, parto ou puerpério 
- Saúde materno-infantil 
- Interdisciplinaridade 
  
  
2.2       Das inscrições consistem: 
 

Acessando o link de inscrição acima, inicialmente é necessário fazer o cadastro como 
Autor no evento, para posteriormente clicar em nova submissão, anexar o seu trabalho 
(resumo e pôster) e o comprovante de pagamento. 
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Ressaltamos que, somente poderá ser escolhida uma temática das opções do item 2.1 
e só serão aceitos resumos da temática escolhida. Se optar por fazer resumos em mais de uma 
temática, o aluno terá que fazer nova submissão, separadamente. 

 
2.3 Taxa de inscrição  
 
- R$ 15,00 por submissão. 
 

Este valor contempla a submissão de um trabalho (resumo e pôster) e todos seus 
autores. Se não anexado o comprovante de pagamento na submissão, no prazo de inscrições, 
o trabalho será desclassificado.  

  
Dados para depósito: 
Banco do Brasil 
Agência: 0479-0 
Conta Corrente: 127.458-9 
CNPJ Fulbra Extensão: 
03.286.299/0001-80 
 
 
2.4 Dos anexos: 
 
 A cada submissão, deve-se anexar o resumo e pôster da temática escolhida em 
formato PDF, de acordo com os modelos disponíveis para download, e o comprovante de 
pagamento em JPG ou PDF, no passo “Documentos Suplementares”.    
  
 
3. As modalidades dos resumos (se aprovado, replicará as mesmas normas no pôster), 
com número máximo de autores: 5 (cinco), sendo obrigatoriamente um destes o professor ou 
profissional orientador do trabalho. 
 
 
3.1 Relatos de Pesquisa ou Estudos Empíricos:  
Os resumos deverão ser elaborados em português, com espaçamento simples, com um texto 
de no máximo 200 palavras, em Arial 11, com os seguintes itens obrigatórios: 
 
- Título (Arial 12, negrito) 
- Nome dos autores (Arial 10) 
- Introdução 
- Objetivo 
- Método 
- Resultados 
- Discussão 
- Conclusão ou considerações finais 
- Referências bibliográficas 
- Palavras-chave 
- Contato: Nome do autor principal, e-mail e instituição 
 
 
3.2  Relatos de Caso, dispensados a metodologia e os resultados: 
Os resumos deverão ser elaborados em português, com espaçamento simples, com um texto 
de no máximo 200 palavras, em Arial 11, sendo necessários:  
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- Título (Arial 12, negrito) 
- Nome dos autores e afiliação institucional (Arial 10) 
- Introdução 
- Descrição do caso 
- Discussão  
- Considerações finais 
- Referências bibliográficas 
- Palavras-chave 
- Contato: Nome do autor principal, e-mail e instituição 
 
 
3.3  Relato de Experiência: 
Os resumos deverão ser elaborados em português, com espaçamento simples, com um texto 
de no máximo 200 palavras, em Arial 11, sendo necessários:  
 
- Título (Arial 12, negrito) 
- Nome dos autores e afiliação institucional (Arial 10) 
- Introdução 
- Objetivo  
- Método (relato de experiência ou intervenção) 
- Resultados e Discussão  
- Considerações finais 
- Referências bibliográficas 
- Palavras-chave 
- Contato: Nome do autor principal, e-mail e instituição 
 
 
3.4        Revisão da Literatura: 
Os resumos deverão ser elaborados em português, com espaçamento simples, com um texto 
de no máximo 200 palavras, em Arial 11, e devem constar:  
 
- Título (Arial 12, negrito)  
- Nome dos autores e afiliação institucional (Arial 10) 
- Introdução 
- Objetivo 
- Método (identificar se revisão sistemática, assistemática, narrativa ou integrativa) 
- Resultados da revisão (sugere-se em tabelas) 
- Discussão  
-  Considerações finais 
- Referências bibliográficas 
- Palavras-chave 
- Contato: Nome do autor principal, e-mail e instituição 
 
  
4. Da avaliação 

 
Os trabalhos serão avaliados por uma comissão científica1, no que tange à aderência 

temática ao evento.  
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4.1 Para análise do texto dos resumos serão consideradas a adequação gramatical, a 
observação das normas e a clareza e coerência dos itens assinalados para cada modalidade 
(introdução, objetivo, método, resultados, discussão e considerações finais, referências).  
 
4.2 A análise do pôster será realizada com base na adequação visual e linguística, bem como 
atendimento às dimensões estipuladas no regulamento de submissão. 
 
4.3 Nesta edição, não haverá avaliação dos pôsteres presencialmente no Seminário em Canela.  
A avaliação se dará virtualmente através do envio dos trabalhos pelo site supracitado neste 
edital. No Seminário será apenas exposto os banners aprovados.   
 
 
5. Os resultados dos trabalhos selecionados serão divulgados até o dia o dia 6 de maio de 
2019, no site 
http://www.eventos.ulbra.br/index.php/smbb/smbb20/schedConf/presentations. 
 
 
6. Os pôsteres  
 

Após a aprovação do resumo e pôster, o autor deverá fazer a impressão do pôster para 
o evento, sendo necessário o envio prévio do arquivo através da inscrição no site. 

O modelo do pôster está disponível para download, no item Normas e Regulamentos. 
Tamanho: 90 cm de altura X 60 cm de largura e boa apresentação gráfica visual.  
 
 
7. Data da Exposição: 18/05/2019, das 09h às 13h. 
 
7.1  Pelo menos um dos autores deve estar inscrito e participar do Seminário. Da mesma 
forma, um dos autores deve ir para afixar o pôster na data e horário citado acima.  
 
7.2 Os autores serão responsáveis pela fixação dos pôsteres até as 8h30min do dia 
18/05/2019, no Grande Hotel Canela. A retirada deve ocorrer até às 13h30min do mesmo dia. 
Local: Grande Hotel Canela. 
 

 
8. Da Certificação 
 

Serão emitidos certificados de participação com exposição de pôster e de premiação. 
Os certificados de participação ficarão disponíveis para download no site do evento até dia 
10/06/2019 e, os certificados de premiação serão impressos e entregues.  

 
- 1o lugar Pesquisa 
- 1o lugar Relato de Caso  
- 1o lugar Relato de Experiência 
- 1o lugar Revisão da Literatura 
- Menção Honrosa  
  
9. Disposições Gerais 
 

As situações de cunho científico, não contempladas neste regulamento serão 
analisadas pela comissão científica e pela coordenação do evento, mediante solicitação por e-
mail para aline.vivian@ulbra.br 
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Dúvidas de como realizar a inscrição na conferência podem ser esclarecidas pelo e-

mail: gabriela.silva@ulbra.br. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Canoas (RS), 17 de abril de 2019. 

Coordenação de Educação Continuada – Canoas 
 


