
 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Os Relatos de Experiência supõem escrita, descrição e reflexão indicando o que esta 

representou para os sujeitos envolvidos. 

Os relatos submetidos neste Encontro devem ser acerca de uma experiência relacionada aos 

eixos temáticos que seguem abaixo:  

Eixo 1 – Educação em saúde: Este eixo compreende as políticas e experiências 

relacionadas à formação dos profissionais da área da saúde. Estão contemplados neste eixo: 

Formação Continuada e Educação Permanente; Educação popular em saúde; Metodologias ativas 

na formação de trabalhadores de saúde; Interação ensino/serviço/comunidade sob a ótica da 

educação; Experiências inovadoras nos projetos pedagógicos dos cursos em saúde; Práticas 

inovadoras na formação para o SUS; Educação e Saúde: PET-Saúde, Pró-Saúde, etc.; Residências; 

Educação Interprofissional; Educação em Saúde; e outros temas relevantes na temática. 

Eixo 2 – Trabalho em saúde: Este eixo compreende os seguintes temas: A Produção 

do Cuidado nas redes de atenção à Saúde; Percepção dos Profissionais de Saúde Sobre a Produção 

do Cuidado; Desafios da Interdisciplinaridade no Cotidiano do Trabalho; Experiências inovadoras 

na execução da Promoção e Assistência à Saúde em Diversos Cenários; Inovações em Saúde; 

Humanização no cotidiano do serviço; Sujeitos e Singularidades na Construção do Cuidado em 

Saúde; Territorialização em Saúde; Arte e Cultura como Trabalho Ampliado na Saúde; Impacto da 

Educação Permanente e Continuada no cotidiano do serviço; Integração Ensino-Serviço sob a ótica 

do trabalho; e outros temas relevantes na temática. 

Eixo 3 – Gestão em saúde: Este eixo compreende os seguintes temas: 

Gestão/gerenciamento de serviços de saúde; gestão do SUS e seus desafios; Liderança; Organização 

do trabalho; Processo grupal e trabalho em equipe; Dimensões ético-políticas das relações de 

trabalho; Saúde do trabalhador; PMAQ; Monitoramento, avaliação e indicadores sociais; e outros 

relevantes na temática. 

Eixo 4 – Controle Social e Participação da Comunidade: Compreende os seguintes 

temas: Experiências de participação e/ou representação no controle social; 

Colaboração/participação em movimentos sociais; Experiências ou vivências em educação popular 

em saúde; Participação popular na educação e nos serviços de saúde; Ações ou estratégias de 

educação ou produção do cuidado em saúde que envolvam diretamente ou sejam protagonizadas 

pelo controle social ou movimentos sociais; Produção de pesquisa que analise ou produza reflexão 



 

sobre o controle social e a participação social como atores da produção de mudanças na saúde e na 

formação de profissionais de saúde; e outros temas relevantes na temática. 

 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 

Cada participante poderá submeter até 03 (três) relatos de experiência como autor principal. 

O relato de experiência poderá ter 01 (um) autor principal e até 06 (seis) coautores. Não há limites 

de trabalho para coautorias. 

A apresentação do Relato de Experiência será na modalidade Roda de Conversa.  

Os resultados da avaliação serão divulgados na página do evento, assim como a 

programação das apresentações. Os textos aprovados poderão ser publicados nos anais do evento.  

Os Relatos de Experiência necessariamente devem ser elaborados via formulário eletrônico 

disponibilizado no site do evento, devendo conter apenas texto entre 300 (trezentas) e 500 

(quinhentas) palavras e submetidos a apenas um dos eixos temáticos. Assim, para cada trabalho o 

autor deverá escolher o eixo temático que melhor corresponda à discussão que pretende 

desenvolver.  

Ressalta-se que a formatação do trabalho é padronizada no formulário eletrônico.  

Somente serão contabilizadas as palavras contidas no corpo do texto do trabalho, ou seja, 

não serão consideradas na contabilização as referências bibliográficas.   

O itálico deve ser usado somente nas palavras de outros idiomas.   

Para Relatos de Experiência não será necessária a apresentação de referencial teórico, 

entretanto, se o autor fizer citação ao longo do texto, o mesmo deverá incluir em seu trabalho as 

referências. Para tanto, devem aplicar as seguintes normas da ABNT: para citações [NBR 

10520:2002] e para referências [NBR 6023:2002]. Logo abaixo, seguem alguns exemplos de 

referências: 

Livro: 

CAMPOS, G. W. de  S. (Org.). Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2009. 

 

Capítulo de livro: 

CAMARGO JÚNIOR, K. R. de et al.  Aspectos metodológicos da avaliação na atenção básica. In: 

PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. de (Org.). Gestão em redes: práticas de avaliação, formação e 

participação na saúde. Rio de Janeiro: CEPESC, 2006. p. 223-241. 

 



 

Artigo em periódico – 2 ou 3 autores: 

MAEYAMA, M. A.; CALVO, M. C. M. 
 
Integração do Telessaúde nas Centrais de Regulação: a 

Teleconsultoria como Mediadora entre a Atenção Básica e a Atenção Especializada. Rev. bras. 

educ. med., Brasília, DF, v. 42, n. 2, Abr./Jun. 2018. 

 

Artigo em periódico – mais de 3 autores: 

LOPES, S. R. S. et al. Potencialidades da educação permanente para a transformação das práticas de 

saúde. Rev. Comum. Cienc. Saúde, v. 18, n. 2, p. 147-55, 2007.  

 

Trabalho publicado em anais de evento: 

ANDRADE G. C. L.; SAPORITO B. E. “Quinta do suco”: uma experiência coletiva de educação 

permanente em saúde. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E 

COMUNIDADE, 13., 2015, Natal. Anais... Natal: SBMFC, 2015.  p.  9. 

 

Trabalho publicado em anais de evento em suporte eletrônico: 

JESUS, M. V. N. de; ARAÚJO, A.; RIBEIRO, L. C. C. Educação permanente em saúde: 

experiências de egressos de um curso de especialização em saúde da família. In: CONGRESSO 

INTERNACIONAL DA REDE UNIDA, 12., 2016, Campo Grande. Disponível em: 

<http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida/issue/view/Suplemento/showToc>. 

Acesso em: 20 set. 2018. 

 

Tese/Dissertação: 

BASSETTO, J. G. B. Acesso e efetividade à Atenção Primária à Saúde: o IDSUS e a perspectiva 

dos gestores. 2018. 106 f. Dissertação (Mestrado em Saúde coletiva) - Faculdade de Medicina, 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Botucatu, 2018.  

Os trabalhos deverão obedecer aos seguintes elementos estruturais: 

 Eixo temático; 

 Título; 

 Autor e coautor (es); 

 Introdução: apresentação do que trata o trabalho e o objetivo; 

 Desenvolvimento: descrição da experiência ou método do estudo; 

 Resultados e/ou impactos: os efeitos percebidos decorrentes da experiência ou 

resultados encontrados na pesquisa; 

 Considerações finais: indicar como a experiência contribuiu para avanços sobre o 

problema apresentado. 

Após o término da escrita e verificação completa do texto, resguardando a qualidade 

linguística, você deverá submeter o seu trabalho no site http://www.esp.ms.gov.br/. Para tanto, é 

necessária que a sua inscrição já tenha sido efetuada no evento. A inscrição é gratuita. 

http://www.esp.ms.gov.br/?page_id=1510


 

Os campos do formulário devem ser completamente preenchidos, conforme as normas aqui 

dispostas e orientações da plataforma.  

Ao enviar o Relato de Experiência esteja ciente das normas de submissão, questões éticas 

em relação às citações/plágio, divulgação, certificação da publicação de artigos, direitos autorias, 

etc.  

Os autores, ao submeterem seus trabalhos, cedem automaticamente os direitos autorais 

patrimoniais dos mesmos, não cabendo nenhuma remuneração por sua publicação nos anais do 

evento, em livros e/ou Revista Eletrônica.  

 

 

DOS CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO 

 

 O trabalho deve respeitar as normas de submissão; 

 O tema abordado deve ser relevante para o temário do Encontro; 

 O texto deve ser claro, coerente, apresentando um encadeamento lógico entre os 

elementos estruturais. 

O trabalho que não cumprir com as orientações descritas acima não será aceito. Aquele que 

atender parcialmente aos pré-requisitos estabelecidos será devolvido ao autor para as devidas 

adequações. 

A Comissão Científica avaliará as propostas submetidas. A resposta da avaliação será 

encaminhada aos e-mails cadastrados no momento da inscrição e publicados no site.  

 

 

DOS PRAZOS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS E ANÁLISE 

 

O autor deverá submeter seu trabalho até o prazo máximo de 27/10/2018, podendo ter 

sugestões de alteração pelo avaliador uma única vez, atendendo aos seguintes prazos: 

 Prazo máximo para envio de trabalhos: 27/10/2018. 

 Prazo máximo para avaliação e retorno ao autor: 4 dias úteis. 

 Prazo máximo para retorno do(s) autor(es) ao avaliador: 4 dias úteis. 

 Prazo máximo para avaliação e parecer final: 2 dias úteis. 

 



 

 

DAS NORMAS PARA APRESENTAÇÃO 

 

Após o trabalho ser aprovado será encaminhado ao autor o trabalho no template a ser 

utilizado na apresentação. Todas as apresentações serão orais, por isso não é necessária a impressão 

do trabalho. 

O autor (a) ou coautor (a) deve levar sua apresentação salva em um pen drive no dia, hora e 

local da atividade. Orienta-se que, por segurança, o autor (a) tenha a sua apresentação salva em 

outros dispositivos: HD externo, e-mail, nuvem de arquivos, entre outros. 

As apresentações serão realizadas em salas de “Roda de Conversa” em que 07 (sete) a 10 

(dez) trabalhos de um mesmo eixo temático serão apresentados e debatidos. 

O tempo de apresentação para cada trabalho será de até 10 (dez) minutos. 

 

 

CERTIFICAÇÃO 

 

Os participantes, autores e coautores que apresentarem seus trabalhos, receberão certificado 

de apresentação, emitidos via plataforma digital, após o evento. 

 

  

Comissão Cientifica e de Programação. 

 


