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1. O Encontro        

O 28º Encontro da Rede UNA-SUS acontecerá virtualmente de 9 a 12 de novembro e 

tem como tema a Formação profissional e o direito à saúde: evidência científica e a 

qualidade da prática. O evento reunirá todas as Instituições de Ensino Superior que 

integram a Rede UNA-SUS para fortalecer as trocas e enriquecer a experiência dos 

participantes. A apresentação dos Trabalhos de Experiências Exitosas é a oportunidade de 

compartilhar vivências na prática educativa, no contexto de inserção profissional ou 

prática da gestão. 

 

2. Os Trabalhos de Experiências Exitosas  

A Rede UNA-SUS se constrói pelas conexões que estabelecem entre seus parceiros e 

parceiras e os Trabalhos de Experiências Exitosas têm o objetivo de fortalecer as trocas 

e enriquecer a experiência dos participantes. Esta é a oportunidade de compartilhamento 

de experiências que o coletivo de cada instituição parceira considere relevantes e exitosas 

na sua prática educativa, no seu contexto de inserção profissional ou na sua experiência na 

gestão.  

De acordo com a Programação do evento, os trabalhos devem contemplar as seguintes 

áreas temáticas:  

Área Temática 1 
Direito à Saúde – descrevendo situações 

de acesso, gestão e resolutividade da rede 

Área Temática 2 

Informação indicada por evidência – a 

importância das evidências científicas para 

clínica médica e implementação das 

políticas públicas 

Área Temática 3 

Tecnologia e inovação na formação – 

empregos de mídias e de recursos 

educacionais nas ofertas 

Área Temática 4 

Formação e a Prática Profissional – 

estudos que mostrem as experiências de 

formação para o exercício profissional. 
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3. Normas para Formatação dos Trabalhos 

3.1 Os trabalhos devem ser de responsabilidade de até 05 autores; 

3.2 Os trabalhos devem ser apresentados por meio do seu Resumo e devem respeitar 

as normas da Língua Portuguesa; 

3.3 A estrutura do Resumo do trabalho deve compreender: objetivos, breve referencial 

teórico, descrição da experiência, resultados alcançados e referências; 

3.4 Depois do Resumo, deve-se colocar três referências relacionadas com o referencial 

teórico, de acordo com ABNT; 

3.5 Os Resumos devem ser redigidos com fonte Arial, corpo 12, parágrafo justificado, 

espaçamento 1,5. As palavras estrangeiras deverão ser grafadas em itálico; 

3.6 O título do trabalho deverá ser redigido com fonte Arial, corpo 14, letra maiúscula 

(caixa alta), em negrito, parágrafo centralizado, espaçamento 1,5; 

3.7 O eixo temático, número e nome, deverá ser declarado abaixo do título, com fonte 

Arial, corpo 12, parágrafo centralizado; 

3.8 O nome dos autores deverá ser redigido abaixo da indicação do eixo temático, com 

fonte Arial, corpo 10, em itálico, parágrafo à direita, espaçamento 1,0 e seguido da 

sigla da Instituição a qual está vinculado; 

3.9 Ao final do texto, incluir as Referências de acordo com as normas da ABNT, 

utilizando fonte Arial 10, parágrafo justificado e espaçamento 1,0. 

4. Normas para Submissão  

4.1 A submissão do trabalho será feita exclusivamente via sistema Even , link 

https://www.even3.com.br/28encontronacionalunasus do dia 13 de 

setembro de 2021 ao dia 18 de outubro de 2021. 

4.2 A análise do trabalho será realizada pela Comissão Científica do Evento; 

4.3 Será aceito somente 1 trabalho por inscrição 

4.4. Para a inscrição do trabalho é obrigatório está inscrito no evento 

4.5 Seguir template do resumo  

4.6 Ao submeter o trabalho é necessário postar o TERMO DE COMPROMISSO DE 

APRESENTAÇÃO em anexo no site do evento.  

 

5. Publicação dos trabalhos aprovados  

https://www.even3.com.br/28encontronacionalunasus
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5.1 A divulgação dos trabalhos aprovados será feita por meio do site do evento, a 

partir de 30 de outubro de 2021.  

 

6. Apresentação dos trabalhos  

6.1 Os trabalhos aprovados deverão ser apresentados nos dias e horários previamente 

informados pela Organização do evento; 

6.2 O autor responsável pela apresentação do trabalho deverá enviar o arquivo do 

“PowerPoint”, salvo em pdf, utilizando o template específico que será disponibilizado 

no site do evento, para o “e-mail”: encontronacional.unasus@gmail.com 

 

 


