REGULAMENTO SESSÃO PÔSTER

15ª SESSÃO PÔSTER DO
CQH 2019 – XX CONGRESSO INTERNACIONAL DE QUALIDADE EM SERVIÇOS DE SAÚDE
III CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA PREVENTIVA E DE ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE

O CQH está promovendo um concurso cultural para premiar cartazes científicos (pôsteres) a
serem apresentados durante o CQH 2019 – XX Congresso Brasileiro de Qualidade em Serviços
de Saúde e III Congresso Brasileiro de Medicina Preventiva e de Administração Em Saúde, nos
dias 26 e 27 de setembro de 2019.

1. DEFINIÇÃO DE PÔSTER:
Um pôster é basicamente um trabalho técnico disposto graficamente, informando o
leitor sobre os objetivos, materiais e métodos, resultados, conclusões e referências
principais. As conclusões deverão estar correlacionadas com os dados apresentados e as
possíveis limitações do estudo deverão estar relatadas.

2. OBJETIVOS DA EXPOSIÇÃO:
2.1
Público Alvo: Médicos, odontólogos, enfermeiros, administradores em saúde e
profissionais com interesse na aplicação dos métodos da Administração em Saúde
Pública e na Administração em Serviços de Saúde.
2.2
Intercâmbio Técnico: No recinto da exposição, com a presença do(s) autor (es),
o trabalho pode ser discutido com os interessados, individualmente.
2.3
Premiação: Os pôsteres inscritos estarão concorrendo a três prêmios, sendo um
para o primeiro lugar no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para o segundo
lugar no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e para o terceiro lugar o
valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

3. INSCRIÇÃO:
3.1
Data limite para envio dos resumos: 30 de agosto de 2019.
3.2
IMPORTANTE: Para enviar o resumo, o Autor Principal do pôster deverá estar
inscrito no CQH 2019, caso contrário o resumo não será encaminhado para
avaliação.
3.3
Preencher o formulário que está disponível no site da Associação Paulista de
Medicina – www.apm.org.br e no site do Programa CQH – cqh.org.br. Enviar a
ficha de inscrição preenchida juntamente com o resumo do trabalho ao
Departamento de Eventos da Associação Paulista de Medicina – para Jefferson de
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3.4

Almeida Lima, e-mail jefferson.lima@apm.org.br. A Comissão Científica não se
responsabiliza pelo extravio de trabalhos sem a confirmação de recebimento do
trabalho. Caso não receba essa confirmação, favor entrar em contato com a Sr.
Jefferson de Almeida Lima, do Departamento de Eventos da APM, pelo telefone
(11) 3188-4250 ou jefferson.lima@apm.org.br.
Após o envio do trabalho e recebimento do e-mail de confirmação, caso tenha
alguma alteração em relação aos dados enviados, solicitá-las pelo telefone (11)
3188-4577 ou jefferson.lima@apm.org.br.

4. SELEÇÃO DOS TRABALHOS:
4.1
É permitido a qualquer autor inscrever mais de um pôster. Cada trabalho deverá
ter no máximo 6 (seis) autores, já incluído o autor principal.
4.2
Os trabalhos deverão estar relacionados ao tema Qualidade Hospitalar.
4.3
Dentre os trabalhos enviados até o dia 30 de agosto de 2019 serão selecionados
para a 15ª Sessão Pôster – CQH 2019 - os melhores trabalhos inscritos, segundo os
critérios contidos neste regulamento, limitado pelo número de posições cedidas
para apresentação pelo organizador do evento.
4.4
Todos os Resumos deverão ser previamente submetidos à Comissão Técnica do
evento, especialmente designada, utilizando critérios previamente estabelecidos
e validados pelo Núcleo Técnico do CQH (NT-CQH).
4.5
Não serão aceitos pôsteres que se traduzam em promoção comercial de
determinada marca, produto ou empresa.
4.6
A seleção, realizada pela Comissão Técnica, será classificatória, através da
análise detalhada dos Resumos.
4.7
Para os trabalhos que necessitam aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa –
CEP deverá ser citado no resumo o número da autorização de CEP. A não citação
implicará na desclassificação do Resumo.
4.8
Os resumos não selecionados não constarão da programação do evento.
4.9
Não serão aceitos trabalhos apresentados após a data de encerramento das
inscrições (30 de agosto).
4.10 No caso de selecionado é obrigatório presença de um dos autores no momento da
premiação.

5. FORMATO DOS RESUMOS E DOS PÔSTERES:
5.1
Os resumos para avaliação (que antecedem a confecção dos pôsteres) devem
seguir os seguintes critérios:
5.1.1 Papel tamanho A4;
5.1.2 Título do Trabalho: letras maiúsculas, centralizado, arial 12, em negrito;
5.1.3 Nome do(s) autor(es) SOBRENOME (em letras maiúsculas), seguido do
nome em letras minúsculas, sem abreviação, devidamente identificados
quanto à categoria profissional, cargo atual, instituição de origem como
nota de rodapé e nome do relator sublinhado;
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5.1.4

5.2

Texto resumo fonte: Arial 10, espaçamento simples, com no máximo 600
palavras;
5.1.5 Corpo do texto do resumo: apresentar obrigatoriamente, de forma clara e
concisa, os itens: introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados,
conclusão e referências;
5.1.6 Deverão ser incluídos até 6 palavras-chave;
Os pôsteres classificados para exposição deverão ser planejados da seguinte
forma:
5.2.1 Dimensão: 90 cm de largura e 120 cm de altura. O pôster deverá ser em
forma de banner, contendo tubo e cordão para pendurar nos portabanners que estarão disponíveis no local do evento.
5.2.2 Cabeçalho: contendo o título do trabalho, o(s) nome(s) do(s) autor (es) e
a instituição onde trabalham, redigido em letra de imprensa com 2,5 cm
de altura. Recomenda-se também que contenha, em letras menores, o
endereço eletrônico (e-mail) do(s) autor(es).
5.2.3 Devem ser compostos de “caixas de texto”, representando gráficos,
fotografias, esquemas ou textos de modo geral. Essas unidades deverão
ser legíveis a uma distância de aproximadamente 1,5 m, daí a
recomendação para que tenham dimensões mínimas de aproximadamente
22 cm x 28 cm.
5.2.4 Para facilitar a compreensão do observador recomenda-se que o trabalho
contenha uma seção de objetivos, clara e concisa, seguida de seção sobre
metodologia/experiências. A maior parte do trabalho deverá ser
constituída por resultados, incluindo as conclusões do trabalho e as
referências principais. Os pôsteres que não apresentarem referências
serão desclassificados, mesmo que estas tenham sido apresentadas no
resumo enviado.
5.2.5 O observador do pôster deverá ser capaz de perceber a essência do
trabalho, mesmo durante o período em que o autor não se encontre
presente. Este objetivo poderá ser alcançado com o uso de uma ou mais
das seguintes orientações:
a) organizar as unidades do pôster de forma lógica, ordenada de alto a
baixo ou da esquerda para a direita;
b) numerar as “caixas de textos” na ordem na qual se deseja sejam vistas
ou usar linhas de ligação para conduzir a atenção do observador;
c) dividir o pôster em itens, como em qualquer trabalho técnico;
d) disponibilizar aos interessados prospectos, textos suplementares ou
resumos.
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CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS:
5.3
1ª FASE – Conteúdo do Resumo:
• Apresentação (definição) do objeto de trabalho.
• Contexto da “Qualidade Hospitalar” e ênfase na sua importância.
• Identificação dos dados selecionados para caracterizar o objeto
• Adequação e descrição dos pressupostos e do método de análise dos dados.
• Cuidado com a estrutura e fluxo entre os segmentos da apresentação
(“começo-meio-fim”).
• Suficiência e clareza das informações contidas nos resultados e nas
conclusões.
• Correlação dos dados com as conclusões.
• Reconhecimento e análise das limitações.
• Atualidade e adequação das referências.
• Cuidado com a exuberância de detalhes.
• Relevância.

5.4

2ª FASE – Apresentação do trabalho (entrevista no dia do evento):
• Clareza na apresentação dos dados.
• Concisão e objetividade no estilo do texto.
• Domínio sobre o assunto analisado.
• Respostas convincentes às perguntas do examinador.
• Qualidade (clareza e apresentação) do resumo preliminar.

5.5

Requisitos do pôster (no dia do evento):
• Organização (em relação aos elementos solicitados).
• Captação da atenção do examinador.
• Facilitação da leitura dos textos (tamanho das letras) a uma distância
adequada (1,0 a 1,5 metros).
• Contribuição dos elementos gráficos.

6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
6.1
Os resultados da seleção dos trabalhos com as devidas orientações (horário, local
do evento e posição numérica) serão encaminhados pela Comissão Científica aos
autores até 6 de setembro de 2019, no site da APM www.apm.org.br e no site do
CQH – cqh.org.br.
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7. AFIXAÇÃO E RETIRADA DOS POSTERS:
7.1
Os trabalhos classificados deverão ser afixados em painéis, pelos próprios
autores, no início do evento. A organização do evento indicará os painéis por
meio de numeração.
7.2
Somente serão permitidas as afixações dos pôsteres cujo “layout” final
corresponda ao resumo enviado à Comissão Técnica.
7.3
Os pôsteres deverão ser retirados pelos autores ao final do evento, após a Sessão
de Encerramento. A Comissão Técnica reserva-se o direito de dar o destino que
desejar àqueles pôsteres que permanecerem no local da exposição depois da
Sessão de Encerramento.

8. DISCUSSÃO COM OS AUTORES:
8.1
Pelo menos um dos autores deverá estar presente ao local da exposição dos
pôsteres nos períodos programados para a sua apresentação (informados
oportunamente).

9. AUTORIA DOS TRABALHOS / EXPOSIÇÃO:
Os premiados no concurso cedem e autorizam a utilização dos direitos autorais, assim
como os direitos sobre a criação premiada ao Programa CQH, para utilização em toda a
mídia, para divulgação do resultado do concurso, sem nenhum ônus e obrigação, e por
tempo indeterminado.
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