
 

 

3º CONGRESSO MARANHENSE DE GESTÃO HOSPITALAR 

Edital e Critérios para Submissão de Propostas 

 

A Faculdade Laboro vem por meio deste edital tornar pública a chamada de propostas 

para o 3º CONGESP - 3º Congresso Maranhense de Gestão Hospitalar. O evento 

acontecerá nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2019 na unidade Laboro Cidade 

Operária. 

1 APRESENTAÇÃO 

O Congresso tem como objetivo promover ampla discussão sobre o tema “Gestão 

Eficiente: Cuidando do Profissional” e suas diversas interfaces na gestão em saúde. O 

evento pretende abordar diferentes vertentes, como: Biossegurança, saúde mental, 

terapias integrativas, humanização na saúde, entre outros. 

2 NORMAS DE SUBMISSÃO  

2.1 Só serão apreciados trabalhos cujos autor principal esteja devidamente inscrito no 

evento até o dia 20.11.2019. Serão aceitas até 02 (duas) submissões por autor principal 

(que também será autor para correspondência); 

2.2 O período de submissão dos trabalhos será de 00h01 do dia 05.11.2019 até 23h59min 

do dia 20.11.2019. Os artigos deverão ser enviados para o e-mail: conggh@laboro.edu.br 

2.3 O conteúdo dos trabalhos é de inteira responsabilidade dos autores/coautores. Ao 

enviar o trabalho para seleção, os autores/coautores autorizam a comissão organizadora a 

publicar ou divulgar o trabalho na Revista Eletrônica da Faculdade Laboro, não fazendo 

jus a qualquer remuneração ou contrapartida por direito autoral;  

2.4 O Congresso será dividido em duas categorias para apresentação de trabalhos em 

forma de Banner: Inovação e Tema Livre. O envio para a categoria de Inovação será o 

Artigo Completo e para categoria Tema Livre o Resumo. 

 

3 QUEM E ONDE APRESENTAR TRABALHOS 

3.1. Graduandos de todos os períodos e profissionais 

- Categoria Banner Tema Livre 

3.2. Graduandos do último período (TCC): 

- Categoria Banner Inovação 

3.3 Envio do trabalho 

- Categoria Banner Tema Livre: RESUMO 

- Categoria Banner Inovação: TRABALHO COMPLETO 
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4 NORMAS PARA RESUMO  

Somente serão aceitos resumos cujos temas estejam no escopo do evento e relacionados 

ao tema “Gestão Eficiente: Cuidando do Profissional”. O resumo deve ser enviado em 

português seguindo as orientações abaixo: 

4.1 Texto configurado em formato A4, margens superior e esquerda: 3 cm; margens 

inferior e direita: 2,5 cm;  

4.2 O Resumo será um texto corrido e deverá contemplar: Título; Autor; Coautores; 

Orientador; Introdução; Objetivos; Material e Métodos; Resultados; Conclusão e 

Palavras-Chave. 

4.3 O resumo deverá conter, no MÁXIMO, 4000 caracteres (incluindo os espaços)  

4.4 O TÍTULO deve ser escrito em letra minúscula, somente com as iniciais maiúsculas 

e com os nomes científicos devidamente digitados em negrito; 

4.5 O(s) nome(s) do(s) autor (es) digitado(s) em negrito deve(m) estar abaixo do título, 

com o espaço de uma linha. Os trabalhos devem ser limitados a 04 (quatro) coautores e 

01 (um) autor principal. O nome do orientador deve ser o último da lista.  

4.6 O Curso, a Filiação Institucional, e o e-mail dos autores devem estar em nota de 

rodapé em fonte (tipo) Times New Roman (não usar sublinhado e usar itálico só para 

grafia de palavras estrangeiras), em corpo 10 (dez), com espaçamento simples entre as 

linhas. 

4.7 O nome e último sobrenome dos autores devem ser escritos por extenso. Os nomes 

do meio devem ser abreviados. Exemplo: José A. B. Silva;  

4.8 Cada resumo deve incluir 03 (três) palavras-chave que definam o assunto. Estas 

palavras devem ser digitadas em uma única linha iniciada pelo termo: "Palavras-chave" 

em negrito, separada do corpo principal do texto por um espaço em branco e alinhado à 

esquerda; e deve vir ao final do Resumo 

4.9 Após o Congresso os autores dos resumos aprovados para apresentação têm o prazo 

de até 90 dias, ou seja, até o dia 29 de fevereiro de 2020 para enviar o trabalho completo 

contemplando até 6 laudas, desenvolvendo cada parte mencionada no item 4.2 

 

5 NORMAS ARTIGO COMPLETO 

5.1 Texto configurado em formato A4, margens superior e esquerda: 3 cm; margens 

inferior e direita: 2,5 cm; Usar fonte Times New Roman em corpo 12. Espaçamento de 

1,5 cm. 

 

 

 

 

 



 

 

5.2 O trabalho deverá conter:   

 TÍTULO, AUTOR, ORIENTADOR 

 RESUMO  

 PALAVRAS- CHAVE  

 INTRODUÇÃO  

 Objetivo geral  

 Objetivos específicos  

 JUSTIFICATIVA 

 “Corpo do Texto” 

 METODOLOGIA  

 RESULTADOS  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

 
5.3 O trabalho deverá conter de 10 a 15 laudas. 

5.4 O TÍTULO deve ser escrito em letra minúscula, somente com as iniciais maiúsculas 

e com os nomes científicos devidamente digitados em negrito; 

5.5 O(s) nome(s) do(s) autor (es) digitado(s) em negrito deve(m) estar abaixo do título, 

com o espaço de uma linha. Os trabalhos devem ser limitados a 02 (dois) autor (es) 

principais.  O nome do orientador deve ser o último da lista.  

5.6 O Curso, a Filiação Institucional, e o e-mail dos autores devem estar em nota de 

rodapé em fonte (tipo) Times New Roman (não usar sublinhado e usar itálico só para 

grafia de palavras estrangeiras), em corpo 10 (dez), com espaçamento simples entre as 

linhas. 

5.7 O nome e último sobrenome dos autores devem ser escritos por extenso. Os nomes 

do meio devem ser abreviados. Exemplo: José A. B. Silva;  

5.8 O Resumo do trabalho, utilizando fonte Times New Roman, em corpo 12, com 

espaçamento simples entre as linhas. De 5 a 7 (cinco) linhas. 

5.9 Cada trabalho deve incluir de 03 (três) a 05 (cinco) Palavras-Chave que definam o 

assunto. Estas palavras devem ser digitadas em uma única linha iniciada pelo termo: 

"Palavras-chave" em negrito, separada do corpo principal do texto por um espaço em 

branco e alinhado à esquerda; separadas por ; (ponto e vírgula). Usar fonte Times New 

Roman em corpo 12. 

 

5.10 Inserir as referências bibliográficas em fonte Times New Roman, em corpo 11 

(onze), com espaçamento simples entre as linhas. As referências bibliográficas, no fim do 

trabalho, devem ter os dados completos e seguir as normas da ABNT 6023 para trabalhos 

científicos. Cada referência deve ocupar um parágrado e devem estar separados por dois 

espaços simples. 

 

 

 



 

6 MODALIDADE BANNER 

6.1 O banner ficará exposto para visitação no dia 30.11.2019, de 15h30 às 17h30 (metade 

dos trabalhos) e no dia 01.12.2019 das 8h00 às 9h30 (outra metade dos trabalhos); 

6.2 O banner deverá ser produzido utilizando o template padrão do III CONGRESSO 

MARANHENSE DE GESTÃO HOSPITALAR, disponibilizado no site do evento.  

6.3 Formato: trabalho em 1 (um) slide, mantendo-se a formatação originalmente 

disponível (Orientação: Retrato; Largura: 90cm; Altura: 120cm);  

6.4 Será permitido inserir imagens, fotos e tabelas. 

6.5 Os 06 (seis) melhores trabalhos serão premiados pela Comissão Organizadora do 

Evento.  

6.6 Os autores responsáveis pela apresentação do Banner deverão permanecer durante o 

horário integral de visitação para que possa ser devidamente avaliado pela Comissão 

Julgadora. A Comissão Organizadora reserva-se o direito de não avaliar trabalhos cujo 

autor/apresentador não esteja presente no momento da visita.  

6.7 O título do Banner deve ser idêntico ao do artigo. Abaixo do título deverá estar o 

nome dos autores e suas respectivas instituições. Quando houver mais de um autor, 

separá-los por ponto e vírgula. 

 

7 MINICURSOS 

7.1 A modalidade Minicurso é compreendida como curso oral de curta duração, de caráter 

teórico ou teórico-prático, a ser desenvolvido a partir da experiência ou vivência de cada 

ministrante. Um minicurso visa apresentar uma visão geral de um tema que seja de 

interesse para os acadêmicos, sendo uma oportunidade para aprofundar ou conhecer sobre 

determinado assunto 

7.2 Os minicursos serão oferecidos no sábado dia 30 de novembro, no período pela manhã 

de 10h30 as 12h30 e a tarde de 13h30 as 15h30. 

7.3 Cada participante do Congresso poderá se inscrever em até 02 (dois) minicursos, 

sendo eles em turnos diferentes. 

7.4 As inscrições para os Minicursos terão início no dia 20 de novembro. 

 

 

 

 

 

 


