
 

 

 
FACULDADE RODOLFO TEÓFILO 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR 
II SEMANA ACADÊMICA DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA 

EM GESTÃO HOSPITALAR 
EDITAL 002/2020 - INSCRIÇÃO NO EVENTO E SUBMISSÃO DE 

TRABALHOS 
 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da Faculdade Rodolfo 
Teófilo (FRT) torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à 
participação na II SEMANA ACADÊMICA DO CURSO SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR, que se realizará no período de 05 a 
09 de outubro de 2020, na plataforma Google Meet. 

 
1. DOS OBJETIVOS 
A II SEMANA ACADÊMICA DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO HOSPITALAR DA FACULDADE RODOLFO TEÓFILO tem como 
objetivo divulgar as atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, assim 
como favorecer a integração da comunidade acadêmica de Gestão em Saúde e áreas 
afins. 

 
2. DAS INSCRIÇÕES NO EVENTO 
O período de inscrições no evento será de 01 a 28 de setembro de 2020. Poderão 
inscrever-se profissionais e acadêmicos de Curso Superior de Tecnologia em Gestão 
Hospitalar e áreas afins. 
As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site da Faculdade Rodolfo 
Teófilo - link: https://www.frt.edu.br 
O envio correto dos dados de identificação é imprescindível, pois os certificados 
serão confeccionados baseados nessas informações, não sendo permitidas alterações 
posteriores. 

 
3 DOS VALORES DA INSCRIÇÃO 
A II SEMANA ACADÊMICA DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO HOSPITALAR terá uma programação que incluirá a participação em 
palestra, apresentação de trabalhos científicos e gincana GH, sendo este último 
exclusivo para os alunos do Curso de Gestão Hospitalar da FRT. 
Investimento: gratuito 

 
3. DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
O processo de submissão de trabalhos científicos para apresentação na II SEMANA 
ACADÊMICA DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO 
HOSPITALAR DA FRT será realizado somente de forma online através do e-mail: 
gestaohospitalar@frt.edu.br, e no campo ASSUNTO deverá constar II SEMANA 
ACADÊMICA DO CURSO DE GESTÃO HOSPITALAR. 
O prazo para submissão de trabalhos será de 01 a 22 de setembro 2020. 
Obs. Serão aceitos trabalhos até 23h59 do dia 22 de setembro de 2020. 
Para submissão, o autor principal (RELATOR) deverá encaminhar para o e-mail 
gestaohospitalar@frt.edu.br os documentos abaixo: 
 



 

 

● Formulário de submissão devidamente preenchido (ANEXO I); 

● Resumo simples, conforme as normas estabelecidas neste edital (ANEXO II); 

 
Poderão ser submetidos trabalhos com temas na área da Gestão em Saúde. 
Serão aceitos os trabalhos do tipo: relato de casos, revisões bibliográficas, relatos de 
experiência nos serviços de saúde, comunidade ou instituições de ensino superior; 
resultados de pesquisas de trabalhos de conclusão de curso (TCC), cursos de 
especialização, dissertações, teses e outras pesquisas científicas. 
A modalidade de submissão de trabalhos será exclusivamente em formato de resumo 
simples e a apresentação exclusivamente em formato de banner virtual. 
Os textos deverão obedecer OBRIGATORIAMENTE aos seguintes critérios: 
conteúdo científico, rigor metodológico e normas de formatação e ortográficas. O 
não cumprimento dos critérios implicará em indeferimento do resumo. O conteúdo 
será de responsabilidade dos autores. 
Os trabalhos deverão ser encaminhados sob a forma de resumo simples (150 a 500 
palavras), contendo todas as informações necessárias ao seu entendimento incluindo 
o título (que não deve possuir mais que 15 palavras), introdução, objetivo, 
metodologia, resultados e considerações finais (ANEXO II). 
O número máximo de autores por trabalho será 6 (seis), incluindo o relator. No caso 
de estudantes de graduação, OBRIGATORIAMENTE um professor será o 
orientador do trabalho, sendo este incluído nos seis autores e apresentado por último 
na lista de autores. 
Cada participante poderá se inscrever como relator em, no máximo, 2 (dois) 
trabalhos. Não há número máximo de coautorias em outros trabalhos. 
É obrigatório que o relator esteja inscrito no evento para que o trabalho submetido 
seja aceito para apresentação. A submissão do trabalho será realizada no nome do 
relator. Em caso de impossibilidade de comparecimento do relator no dia da 
apresentação, poderá haver substituição por um dos coautores, desde que este 
também esteja inscrito no evento e respeite o número máximo de apresentação de 
trabalhos (dois resumos). A substituição deverá ser informada à Comissão 
Organizadora formalmente com, no mínimo, 72 horas de antecedência. 
O título completo deverá ser escrito em letras maiúsculas (caixa alta), centralizado, 
negrito, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço simples entre linhas, com 
recuo de 2cm da margem esquerda. 
Os nomes completos dos autores deverão estar identificados abaixo do título, 
alinhados à direita, em fonte Times New Roman, tamanho 12, sublinhando-se o 
nome do relator. Deverão ser utilizados números sobrescritos (ANEXO II) para 
indicar os integrantes e o orientador e no rodapé deverá constar a categoria 
profissional, titulação, cargo ou função dos autores, instituição de origem e endereço 
eletrônico do relator para contato. 
O texto deverá ser digitado sem parágrafos, de acordo com escrita científica e a nova 
ortografia da língua portuguesa, formato A4, orientação retrato, justificado, fonte 
Times New Roman, tamanho 12, espaço simples entre linhas, margens superior e 
esquerda (3,0 cm) e margens inferior e direita (2,0 cm). 
Logo após o texto, deverão ser incluídos 3 (três) descritores cadastrados no DECs 
Bireme - http://decs.bvs.br/, precedidos da expressão ‘Descritores’, em negrito. 
As referências deverão estar em estilo ABNT e não poderão ultrapassar o limite de 5 
(cinco). 



 

 

 
Não devem ser incluídos quadros, figuras e tabelas. 

 
Recomenda-se que os resumos sejam revisados cuidadosamente quanto ao conteúdo 
e ortografia. O conteúdo apresentado será de responsabilidade dos autores. 
Os trabalhos submetidos que não atenderem às normas de formatação estabelecidas 
neste edital serão automaticamente excluídos do processo de análise. 

 
4 DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS SUBMETIDOS 
Após o processo de submissão, os resumos serão analisados por uma banca 
examinadora e serão classificados em: 

● Deferido: o resumo foi aceito devendo ser apresentado no dia do evento; 

● Indeferido: o resumo não foi aceito (seja por motivos de formatação ou de 
conteúdo) e não poderá ser apresentado. 

Os resumos indeferidos não poderão ser submetidos novamente para análise. 
O resultado do processo de seleção será encaminhado por e-mail ao relator do 
resumo a partir do dia 08 de setembro de 2020. 
Não caberá recurso ao processo de seleção de trabalhos. 

 
5. DA APRESENTAÇÃO 
A modalidade de apresentação dos resumos será exclusivamente em formato de 
banner virtual. 
O banner virtual deverá obedecer o modelo disponibilizado para o evento. 
O banner virtual deverá expor os mesmos itens explicitados no resumo, acrescidos 
de dados, tabelas, quadros, fotografias, gráficos ou figuras que facilitem a 
comunicação visual. 
Os relatores deverão acessar a sala do Google Meet, por meio do link de acesso que 
será comunicado por e-mail, para apresentação do banner no horário determinado 
pela organização do evento. Os autores se responsabilizarão pela apresentação do 
banner no Google Meet, obedecendo rigorosamente o horário estabelecido. O relator 
deverá expor no Google Meet, de acordo as orientações que serão encaminhadas por 
e-mail. 
A câmera do computador, celular, tablet ou ipad do relator deverá estar habilitada no 
momento da apresentação do banner. 
A apresentação do banner deverá ocorrer em 15 minutos, ficando a critério dos 
avaliadores o acréscimo de tempo para questionamentos ou considerações. 
NÃO SERÃO ACEITOS trabalhos em outro formato diferente do especificado neste 
edital. 
O modelo do banner será disponibilizado no site da FRT (www.frt.edu.br). 

 

6. DA MENÇÃO HONROSA 
Todos os trabalhos aprovados e apresentados concorrerão à certificação de menção 
honrosa. 

 Receberão a certificação os 3 (três) melhores trabalhos (1º, 2º e 3º lugares). 
 Os critérios de avaliação dos trabalhos serão: 
● Fator de relevância do tema para o conhecimento científico e para a sociedade; 
● Apresentação do trabalho: domínio de conteúdo, desenvoltura, 

postura, objetividade e clareza; 



 

 

● Coerência e adequação da metodologia e dos resultados aos objetivos; 

● Adequação do trabalho à escrita científica; 

● Formatação e layout do banner. 

 
Os nomes dos autores premiados serão divulgados na cerimônia de encerramento da 
II SEMANA ACADÊMICA DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO HOSPITALAR DA FACULDADE RODOLFO TEÓFILO. 
Não caberá recurso ao processo de seleção dos trabalhos premiados. 

 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
Todos os certificados de participação nas atividades da II SEMANA ACADÊMICA 
DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR DA 
FACULDADE RODOLFO TEÓFILO serão encaminhados exclusivamente por e-
mail, mediante a comprovação de presença. 
Os casos omissos neste Edital serão avaliados pela Comissão Organizadora do 
evento. 

 
 

Fortaleza, 25 de agosto de 2020. 
 
 
 

Comissão Organizadora 
II Semana Acadêmica do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar 

Faculdade Rodolfo Teófilo - FRT 
  



 

 

 

ANEXO I 
FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS NA 

II SEMANA ACADÊMICA DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO HOSPITALAR DA FACULDADE RODOLFO TEÓFILO 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR PRINCIPAL/RELATOR 
NOME COMPLETO: 

CPF: 

INSTITUIÇÃO: 

CARGO OU FUNÇÃO: 

EM CASO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO, INFORMAR O CURSO E EM 
QUE SÉRIE ESTÁ: 

TELEFONE PARA CONTATO: 

E-MAIL PARA CONTATO: 

TÍTULO DO TRABALHO 
 

IDENTIFICAÇÃO DOS DEMAIS AUTORES (COAUTORES) 
2º AUTOR: 

3º AUTOR: 

4º AUTOR: 

5º AUTOR: 

6º AUTOR: 

 
OBSERVAÇÕES: 
No caso de estudantes de graduação, OBRIGATORIAMENTE o professor será 
orientador do trabalho, sendo este incluído nos seis autores e apresentado por 
último na lista de autores. 
 
O envio correto dos dados de identificação é imprescindível, pois os certificados 
serão confeccionados baseados nessas informações, não sendo permitidas 
alterações posteriores. 

  



 

 

 

ANEXO II 
MODELO PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS 

 
Os trabalhos deverão ser encaminhados sob a forma de resumo simples (150 a 500 
palavras), contendo todas as informações necessárias ao seu entendimento incluindo 
o título (que não deve possuir mais que 15 palavras), introdução, objetivo, 
metodologia resultados e , considerações finais. 

 
TÍTULO (LETRAS MAIÚSCULAS, NEGRITO, FONTE TIMES NEW 

ROMAN, TAMANHO 12, ESPAÇO SIMPLES ENTRE LINHAS COM RECUO 
DE 2CM DA MARGEM ESQUERDA, NO MÁXIMO 15 PALAVRAS). 

 
 

Maria Maria Maria1 

João João João2 José 
José José3

 

 
Introdução:heeueuesbanf,fmdusususususususususbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbshstst
wjw kerjwegdcnskjdbdnsbsbsvsvdj hsssstyytysjskn ferm neyetsvs hsgsss sgsgss 
hsfwjkrrbd sgsgsgsmff,f,dmbsss.Objetivo:hstesnshstelsuesbtegsbdld nstasracjsjs 
hsgfscaajs hgeejb hststssgsb bhgsgsgshs hsgsgsgfsg 
snsnsmsmsss,s,sb.Metodologia:bekslg6bdjfkghshsys hshssyys hshsyststsb 
jsjyhsgsgs nsssssywv8fnfhdbfnrsdjsgsvenmr. Resultados e 
discussão:gststsststststststsrsraeqdqcwefsssssshsysys bgsys nku ngds jsgsb hshsgsh 
jhshhsgs jusjsj snfg.Considerações Finais: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyys nydudf 
mshsgfsfsfhsjs xxxx. 

 
O texto deverá ser digitado sem parágrafos, de acordo com a norma culta e a nova 
ortografia da língua portuguesa, formato A4, orientação retrato, justificado, fonte 
Times New Roman, tamanho 12, espaço simples entre linhas, margens superior e 
esquerda (3,0 cm) e margens inferior e direita (2,5 cm). 

 
Descritores: Primeiro. Segundo, terceiro. (Cadastrados no DECs) 

 
Referências: Deverão estar em estilo ABNT e não poderão ultrapassar o limite de 5 
(cinco). 

 
Inserir no rodapé a categoria profissional, titulação, cargo ou função dos autores, 
instituição de origem e um endereço eletrônico válido do relator para contato. 

 
OBSERVAÇÕES: 
Os trabalhos submetidos que não atenderem às normas de formatação estabelecidas 
neste edital serão automaticamente excluídos do processo de análise. 

 
Recomenda-se que os textos sejam revisados cuidadosamente quanto ao conteúdo e 
ortografia. O conteúdo apresentado será de responsabilidade dos autores. 

 


