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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 
 
 

ERRATA DO EDITAL 
 

 
7. MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO 

 
Os trabalhos selecionados para as categorias de RESUMOS (Relato de Pesquisa e Relato de 

Experiência) serão apresentados na forma de Banner impresso para exposição no evento ou oral como E-Pôster 
com roda de conversa ou Comunicação Oral em slides.  

Cada relator terá até dez minutos, já incluso o tempo para debate com os relatores e público presente, 
mediado por moderador a ser designado pela Comissão Científica. 

Os trabalhos aprovados na modalidade “Apresentação Oral” deverão ser enviados em formato de 
slides, por email no período compreendido entre  14 de junho e 23 de junho de 2022, em PDF, para 
pesquisasmapsesp@gmail.com.  É recomendado a inclusão de figuras, gráficos, fotos e outras informações que 
permitam melhor compreensão da experiência a ser relatada.  

Os trabalhos inscritos e aprovados na modalidade Ê-Pôster deverão seguir o modelo disponibilizado 
pela Comissão Organizadora. Posteriormente, deverá ser enviados o arquivo em PDF (E-Poster – vide modelo no 
site) para o e-mail pesquisasmapsesp@gmail.com, entre os dias 14 e 23 de junho de 2022. 

O E-PÔSTER deverá inserir o corpo do resumo, o título, autores e instituição, devendo ainda conter:   
⚫ Introdução (identificação do problema e justificativa da intervenção/experiência);  
⚫ Objetivo(s);  
⚫ Descrição da experiência ou pesquisa: período, participantes, ações, práticas e discussão;  
⚫ Principais resultados;  
⚫ Considerações finais. 

Na elaboração do E-pôster é recomendada a inclusão de figuras, gráficos, fotos e outras informações 
que permitam melhor compreensão da experiência a ser relatada. Deverá ser utilizada fonte com tamanho superior 
a 30 pt e cores de fontes e fundo (background) que permitam bom contraste e visualização, e confeccioná-los em 
formato vertical nas seguintes dimensões: 100 cm de altura e 90 cm de largura.  

Os Banners impressos do I Fórum Científico de Saúde Mental e Atenção Psicossocial do Ceará 
devem seguir as mesmas normas dos E-Poster e serão apresentados segundo programação que será 
disponibilizada no dia do Evento. Contudo, os banners impressos serão fixados a partir das 8:00 horas do dia 01 de 
julho de 2022. Atenção: é de responsabilidade do participante a impressão em papel sulfite e fixação do banner no 
local indicado, caso seja convidado para exposição do trabalho. 

O apresentador do trabalho (autor ou coautor) deverá estar presente nos horários definidos na 
programação do Evento. Somente assim o trabalho será classificado e sua apresentação certificada. 

O autor/apresentador será comunicado do local, data e horário da apresentação a serem definidos pela 
Comissão Científica na programação oficial do evento. 

Os trabalhos submetidos como Expo Smaps "Arte Sã e Salva"  terão formato de apresentação livre e 
ficarão expostos na ESP apenas no dia do evento. As fotografias (séries, coleções ou únicas) deverão ser enviadas 
nos formatos de arquivo png. ou jpg na melhor resolução possível. O apresentador deve trazer seu material para 
exposição no dia do evento, pactuando previamente com a comissão o que for necessário. O proponente deverá 
adicionar ao formulário virtual um resumo junto a proposta artística a ser apresentada. No caso de inscrição de vídeo, 
o artista deve disponibilizar o link aberto de acesso à plataforma digital onde a obra se encontra hospedada 
(YOUTUBE), não podendo ultrapassar 15 (quinze) minutos. 
 
8. CERTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ANAIS  
 

 Serão certificados apenas os trabalhos que forem devidamente apresentados presencialmente no dia do 
evento por um dos autores. Entretanto, todas as produções selecionadas serão publicadas nos anais do fórum, 
independente da forma de apresentação, desde que, pelo menos, um dos autores assine o termo de cessão de direitos 
autorais na ocasião do evento para a devida autorização da publicação. 

 
Todos os que enviaram trabalhos e comparecerem presencialmente no dia do fórum vão receber seus 

certificados de participação. Não haverá certificação para os ouvintes da modalidade on-line. 

mailto:pesquisasmapsesp@gmail.com


Os anais serão disponibilizados no site do Fórum (Mapa da Saúde - https://mapa.sus.ce.gov.br/projeto/93/ ). O 
arquivo estará disponível para consulta e download a partir de 15 de agosto de 2022.  

Não haverá disponibilização de certificados e/ou declarações de forma virtual em nenhuma hipótese. Os 
certificados estarão disponíveis de forma física para recebimento na Secretaria Escolar da ESP/CE a partir de 15 de 
agosto de 2022. 

 
 

9. DATAS E PRAZOS IMPORTANTES 
 
 

Prazo Atividade 

01 de abril de 2022 até o dia 30 de junho de 2022. Inscrição de participantes on-line 

01 de abril de 2022 Publicação do Edital 

01 de abril de 2022 até o dia 31 de maio de 2022. Inscrição de trabalhos 

14 de junho de 2022 Divulgação das listas de trabalhos (selecionados e não-
selecionados) 

14de junho de 2022. Divulgação dos  trabalhos da primeira chamada para 
apresentações orais. 

14 de junho de 2022 Pedido de revisão dos trabalhos não selecionados por e-
mail. 

14 a 20 de junho de 2022 Envio de Slides dos trabalhos da primeira chamada para 
trabalhos orais (indicados para comunicações orais). 

14 a 20 de junho de 2022 Envio de E-poster dos trabalhos da primeira chamada 
para trabalhos orais (indicados para rodas de conversa). 

22 de junho Divulgação dos  trabalhos da segunda chamada para 
apresentações orais. 

 Divulgação dos  trabalhos para exposição de banners 
impressos 

21 a 23 de junho de 2022 Prazo final de recebimento de E-poster das rodas de 
conversa. 

28 de junho de 2022 Divulgação da programação oficial do evento 

01 de julho de 2022 Realização do Evento 

15 de agosto de 2022 Publicação dos Anais 

15 de agosto de 2022 Disponibilização de certificados 

 

https://mapa.sus.ce.gov.br/projeto/93/

