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EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
 

SIMPÓSIO 
IMPACTOS DA COVID-19 NOS PROCEDIEMNTOS CIRUGICOS 

– UNESC 

 
Estabelece normas gerais sobre o processo submissão de 
resumos para o Simpósio de Cirurgia. 

 
1. DO SIMPÓSIO 

 
A infecção pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS- CoV-2), 

hoje chamada de COVID-19 (do inglês Coronavirus Disease 2019), relatada pela primeira 

vez em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan 1,2 , localizada na província chinesa de 

Hubei, espalhou-se rapidamente para mais de 210 países e territórios em todo o mundo, 

sendo declarada uma situação de emergência de saúde pública de interesse internacional 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 30 de janeiro de 2020 e, posteriormente, em 

11 de março de 2020, uma pandemia mundial.  

Em relação ao exposto, medidas colaborativas entre países e diversos setores da 

sociedade foram tomadas a fim de prevenir a rápida disseminação da doença. Porém, 

desde então, o avanço do vírus resultou em 44,897,520 casos confirmados e 1,179,211 

mortes, até a submissão deste projeto.  

Nesse contexto, autoridades políticas e hospitalares adotaram medidas para o 

atendimento de pacientes sintomáticos gripais, para a diminuição da contaminação de 

outros setores, havendo inúmeras restrições tais como, atendimentos ambulatoriais eletivos 

e disponibilidade de centros cirúrgicos e salas de recuperação anestésica.  

Assim, os serviços de cirurgia geral tiveram seus serviços alterados, sendo necessárias 

adaptações ao manejo de recursos físicos e de equipe médica e auxiliar, ao fluxo de 

atendimentos ambulatoriais, de procedimentos cirúrgicos eletivos e de emergência. Tais 

alterações nos indicadores hospitalares eram esperadas, nesse contexto, no serviço de 

Cirurgia do nosso hospital escola, Hospital Maternidade São José.  

Diante disso, conduzimos esse projeto no intuito de avaliar os impactos da pandemia 

pelo novo Coronavírus nos procedimentos cirúrgicos, sejam eles eletivos, oncológicos ou 

até mesmo de urgência. 
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2. DOS OBJETIVOS 

 
Os objetivos Simpósio: 

 Destacar o novo cenário hospitalar trazido pela pandemia atual do novo 

Coronavírus;  

 Discutir as estratégias de ensino teórico-prático durante a pandemia do novo 

Coronavírus;  

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades 

de extensão. 

 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO 

 
Poderão apresentar trabalhos os alunos de graduação do curso de medicina do 

UNESC, sob a orientação de docentes da instituição. 

 

4. DO PRAZO PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHO 

 
O prazo para submissão dos trabalhos a serem apresentados será de 19 de agosto a 

20 de agosto de 2021, até às 23h59min. 

 
5. DAS INSCRIÇÕES E SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

 
5.1 Os trabalhos serão submetidos exclusivamente pelo Sistema de Eventos Unesc, em 

IMPACTOS DA COVID-19 NOS PROCEDIEMNTOS CIRUGICOS– UNESC 

5.2 Na inscrição deverá ser indicada a modalidade do resumo: Pôster. 

5.3 O aluno e seu orientador deverão estar, obrigatoriamente, inscritos no evento. 

5.4 As DIRETRIZES AOS AUTORES PARA ENVIO DOS RESUMOS constam no Anexo I 

do presente Edital. 

5.5 Ao inscrever o resumo, o participante deverá obedecer aos seguintes critérios para o 

documento a ser submetido: 

I. Trabalhos de revisão de literatura narrativa (bibliográfica), projetos e relatos 

de experiência não serão aceitos. 
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II. Os resumos deverão ser obrigatoriamente submetidos no formato Word (doc 

ou docx). 

III. A redação deve ser em idioma Português, com revisão gramatical e 

ortográfica. 

IV. O título deve ser completo e conciso, em negrito, letras minúsculas, fonte 

Arial, tamanho 12 e centralizado. 

V. Deverão ser submetidos dois documentos separados: um completo com 

todos os itens obrigatórios descritos neste edital e outro sem identificação de 

autoria. 

VI. Serão aceitos, no máximo, 5 (cinco) autores por trabalho, incluindo o 

orientador. 

VII. Os autores devem ser descritos na ordem direta, com nome de todos por 

extenso, titulação sucinta (apenas dois níveis) e o e-mail do autor 

correspondente e do orientador. 

VIII. Não serão aceitos trabalhos sem professor orientador. 

IX. O texto do resumo deve ser apresentado com fonte Arial, tamanho 12 e 

espaçamento entrelinhas simples, em parágrafo único, sem recuo e 

justificado, com  margens superior/inferior/esquerda/direita = 2,5 cm. 

X. O resumo (excetuando título, autoria e palavras-chave) NÃO deve 

exceder 2.000 caracteres com espaços. 

XI. O resumo deve ser objetivo e conciso, de forma direta e no passado, e de 

acordo com a categoria de resumo, deverá conter: 

a) Trabalho Científico (artigos de resultado): introdução, objetivo, 

metodologia, resultados e    conclusões finais ou parciais; 

b) Revisões sistemáticas com ou sem metanálise e Revisões 

Integrativas: introdução, objetivo, metodologia, resultados e    conclusões 

finais; 

c) Relatos de Caso: introdução, objetivo, relato do caso, discussão e 

conclusão; 

d) Trabalhos de Extensão: introdução, objetivo, desenvolvimento e 

conclusão. 

XII. Combinações ou adequações de estrutura podem ser realizadas de acordo 
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com a etapa da pesquisa e as especificidades de cada categoria, 

CONTUDO, RESSALTA-SE QUE OS TÓPICOS NÃO DEVEM SER 

INDICADOS COMO SUBTÍTULOS DENTRO DO TEXTO DO RESUMO. 

Tabelas e gráficos não serão aceitos. 

XIII. No final, indicar entre três e cinco palavras-chave que não estejam no título, 

separadas por vírgula. 

XIV. Agradecimentos, apenas no caso de pesquisas patrocinadas, devem 

aparecer após as palavras-chave em apenas uma linha. 

5.6 A apresentação de trabalho deverá obedecer às normas e modelos específicos, 

elaborados pela Comissão Científica, a serem disponibilizadas junto à publicação do 

resultado dos trabalhos aceitos. 

5.7 Caso nenhum dos autores compareça, a apresentação será cancelada e não será 

emitido certificado. 

 
. 

 
6. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

As atividades previstas no presente Edital serão realizadas com base no cronograma 

abaixo: 

 ATIVIDADE GERAL 
 

16/08/2021 Lançamento do Edital na página do UNESC 
19/08/2021 Disponibilização de Formulários de Inscrição e do link para envio 

dos resumos. 
19/08/2021 Encerramento das inscrições e de envio de trabalhos. 
20/08/2021 Divulgação dos trabalhos aprovados. 
23/08/2021 18:00 – ABERTURA   

18:20 - PALESTRA I 
19:00 – APRESENTAÇÃO DE BANNERS  
19:40 – INTERVALO  
20:00 – PALESTRA II 
20:40 – APRESENTAÇÃO ORAL 
21:00 – SORTEIO 

24/08/2021 18:00 – ABERTURA   
18:20 - PALESTRA III 
19:00 – APRESENTAÇÃO DE BANNERS 
19:40 – INTERVALO  
20:00 – PALESTRA IV 
20:40 – APRESENTAÇÃO ORAL 
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21:00 – SORTEIO 

25/08/2021 18:00 – ABERTURA   
18:20 - PALESTRA V 
19:00 – APRESENTAÇÃO DE BANNERS 
19:40 – INTERVALO  
20:00 – PALESTRA VI 
20:40 – APRESENTAÇÃO ORAL 
21:00 – SORTEIO 

26/08/2021 18:00 – ABERTURA   
18:20 - PALESTRA VII 
19:00 – APRESENTAÇÃO DE BANNERS 
19:40 – INTERVALO  
20:00 – PALESTRA VIII 
20:40 – APRESENTAÇÃO ORAL 
21:00 – SORTEIO 

27/08/2021 18:00 – ABERTURA   
18:20 - PALESTRA IX 
19:00 – APRESENTAÇÃO DE BANNERS 
19:40 – INTERVALO  
20:00 – PALESTRA X 
20:40 – APRESENTAÇÃO ORAL 
21:00 – SORTEIO 

 
 

 

Colatina-ES, 19 de agosto de 2021. 
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ANEXO I - DIRETRIZES AOS AUTORES PARA ELABORAÇÃO DE RESUMOS  

 
MODELO DO RESUMO  

 
 

Nome completo1, Nome Completo2, Orientador3. 
 

1 Graduando em (acrescentar o curso de graduação) - UNESC; 2 Graduando em 
(acrescentar o curso de graduação) – UNESC; 3Formação do orientador, titulação (MSc. 

ou Dr.), Professor do curso de (acrescentar o curso de graduação que leciona) – UNESC / 
e-mail do aluno correspondente e do orientador. 

 
O intuito deste modelo de formatação é esclarecer aos autores o formato a ser utilizado nos 
resumos simples submetidos à Mostra de Iniciação Científica - Pesquisa, Pós-Graduação 
e Extensão – UNESC. Ele está escrito, exatamente, como as diretrizes determinam. Dessa 
forma, é uma referência. Leia atentamente as instruções e formate seu resumo de acordo 
com este padrão. Para tanto, basta copiar e colar os textos do original diretamente em uma 
cópia deste documento. Artigos fora da formatação serão excluídos do processo de 
avaliação. O texto deve ser conciso, tratando unicamente do conteúdo do trabalho a 
apresentar. Sem opiniões pessoais. Sem afirmações redundantes, tais como: “Este trabalho 
descreve...”, “Neste artigo são apresentados os resultados de...”. As margens (superior, 
inferior, lateral esquerda e lateral direita) devem ter 2,5 cm. O tamanho de página deve ser 
A4. O artigo deve ser escrito no programa Word for Windows, em versão 6.0 ou superior. 
Se você está lendo este documento, significa que você possui a versão correta do 
programa. O título do resumo deve ser em fonte Arial, tamanho 12, com letras maiúsculas, 
centralizado e negrito. Os dados dos autores e do professor orientador devem aparecer no 
documento e ser inseridos no processo de submissão. Não haverá correção para emissão 
de certificados e publicação. O resumo deve conter no máximo 2000 caracteres com 
espaços, deve utilizar fonte Arial, tamanho 12, justificado, espaçamento entrelinhas 
simples, sem recuos de parágrafos. Deve apresentar no mínimo 3 e no máximo 5 palavras-
chave, separadas por vírgulas, conforme demonstra o presente modelo. O resumo deve ser 
objetivo e conciso, de forma direta e no passado, contendo a Contextualização introdutória 
do tema, Objetivo, Metodologia, Resultados e/ou Conclusões (ou combinação destes dois 
últimos), de acordo com a etapa da pesquisa e as especificidades de cada categoria, 
contudo, não devem ser indicados como subtítulos dentro do texto. Tabelas e gráficos não 
serão aceitos. 

 
Palavras-chave: Pesquisa, iniciação científica, formatação, PIBICT. 
Agradecimento: Programa de Iniciação Científica e Tecnológica, PICT/UNESC. 


