
Sejam bem-vindos!  

A Comissão Científica agradece seu interesse e participação!  

 

NOVIDADE: Neste ano as apresentações de trabalhos no evento serão exclusivamente na 

forma de um vídeo de 8 a 10 minutos! Maiores instruções serão enviadas no e-mail de 

aprovação do trabalho. 

 

 

SUBMISSÃO DOS RESUMOS 

Serão aceitos trabalhos relacionados às áreas da Bioética e Humanização. Os resumos serão 

apresentados no IX Congresso de Humanização e Bioética, III Congresso Internacional Ibero-

Americano de Bioética e Simpósio de Educação e Bioética da Sociedade Brasileira de Bioética – 

Regional Paraná. Cada proponente poderá inscrever-se como autor (a) e apresentador (a) em 

até dois trabalhos, não havendo limite para participação como coautor (a). Cada trabalho pode 

ter até cinco (5) coautores. Só serão aceitos trabalhos de participantes devidamente inscritos 

no evento. 

 

A Comissão Científica levará em consideração a relevância de conteúdos que contemplem a 

temática geral proposta para o vigente congresso: Bioética, Saúde e Inclusão, observando as 

seguintes áreas de concentração disponibilizadas para a submissão:  

- Bioética e fundamentos filosóficos e epistemológicos; 

- Bioética e acesso à saúde; 

- Bioética, educação e direitos humanos; 

- Bioética, saúde e inclusão; 

- Saúde da mulher em situação de violência; 

- Diversidade em debate: ecologia integral; 

- Saúde, espaços e territórios; 

- Saúde, integralidade e reclusão/inclusão; 

- Saúde e Espiritualidade; 

- Outra; caso seu trabalho não se enquadre em nenhuma proposta acima e considere que a 

inclusão de seu tema seja relevante. 

 

 

PRAZOS E COMUNICAÇÕES  

Para avaliação da Comissão Científica os resumos deverão ser enviados exclusivamente pelo 

link disponibilizado no site oficial do Congresso, no qual deverão preencher o formulário para 

Submissão de Trabalhos, até as 23h59 min do dia 30 de outubro de 2020. 

Autores e autoras que tiverem seus resumos aprovados, receberão um comunicado, por e-

mail, até 15 de novembro 2020. Autores e autoras deverão enviar até o dia 25 de novembro o 

link com a gravação de sua apresentação conforme orientação dada no e-mail de aprovação. A 

divulgação da data e horário de apresentação dos vídeos estará disponível no site oficial do 

evento. 

 



CRITÉRIOS PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS 

Os resumos poderão ser enviados em português, espanhol ou inglês e deverão conter no 

máximo 300 palavras. Solicita-se o envio de 3 a 8 autores que fundamentam o seu 

texto/pesquisa, em espaço próprio no formulário. Os trabalhos poderão corresponder a: 

Análise ou Revisão; Estudo de caso; Relato de Experiência; Relato de Pesquisa em andamento; 

Comunicação de pesquisa completa.  

 

 

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

A Comissão Científica levará em conta os seguintes aspectos dos resumos: Introdução, 

contextualização, objetivos relevantes e claramente definidos; metodologia adequada ao 

estudo; resultados/discussão deverão ser apresentados com clareza; conclusões pertinentes 

ao contexto da bioética e humanização.  

 

Os trabalhos deverão seguir as normas de pesquisas envolvendo seres humanos e animais,  

apresentar o número de parecer de aprovação pelo Comitê de Ética. O autor do trabalho é 

responsável pela revisão ortográfica e gramatical, assim como observação das normas gerais 

para inscrição, sendo critérios de avaliação pela Comissão Científica. 

OBS.: Só serão aceitos resumos nos critérios estabelecidos acima. 

 

 

CERTIFICADOS E PUBLICAÇÃO NOS ANAIS 

Os certificados de apresentação serão disponibilizados após o término do evento. Será 

concedido apenas um certificado digital por trabalho aprovado, no qual constarão os nomes 

de todos os autores (as) e coautores (as). Os anais serão disponibilizados em formato 

eletrônico na página do IX Congresso de Humanização e Bioética, III Congresso Internacional 

Ibero-americano de Bioética e Simpósio de Educação e Bioética da SBB-REG. PR. 
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