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I SIMPÓSIO CIENTÍFICO DO 

INSTITUTO DE RESPONSABILIDADESOCIAL SÍRIO-LIBANÊS 
GESTÃO EM SAÚDE E PERSPECTIVAS DE FUTURO 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 

A comissão organizadora do I Simpósio Científico do Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês (IRSSL) 
torna público o presente edital, que dispõe sobre o regulamento para submissão de trabalhos científicos no evento 
que ocorrerá em 19 e 20 de setembro de 2022, em formato híbrido. 

A proposta do simpósio é apresentar as melhores práticas relativas à gestão e inovação em saúde, estimular a 
pesquisa e a disseminação do conhecimento científico na área.  

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1.1 Este edital dispõe as normas para o processo de submissão e apresentação do evento sobrescrito. 
 

1.2 Serão aceitos para avaliação trabalhos referentes às áreas relacionadas ao tema central do simpósio, 
classificados como: 

 
a) Estudos Originais (Ensaios Clínicos, Estudos Experimentais e Observacionais) 
b) Relatos de Caso ou Experiência 
c) Revisões de Literatura (Sistemática ou Integrativa)  

 
1.3 Nos estudos originais e relatos de caso com seres humanos, os autores deverão informar explicitamente na 

metodologia o número do parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 
 

1.4 Nos relatos de experiência institucional, os autores deverão anexar a Carta de Anuência da instituição 
participante. O documento deverá conter o timbre ou logotipo institucional e ser assinado pelo representante 
máximo da instituição. Clique aqui para baixar o modelo. 

 
1.5 As áreas de interesse para este evento são: 

 
a) Qualidade e Segurança em Saúde 
b) Gestão em Saúde 
c) Integração do Cuidado 
d) Cuidado Centrado na Pessoa 
e) Transformação Digital na Saúde 
f) ESG (Environmental, Social and Governance) 
g) Práticas Interprofissionais Colaborativas 

 
1.6 A submissão é pública e destinada a profissionais e estudantes que tenham interesse em divulgar estudos de 

sua autoria. 
 
 

http://irssl.org.br/wp-content/uploads/2022/06/carta-de-anuencia-instituicao-participante-rev00.docx
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2. SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 
2.1 A inscrição do trabalho implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste 

edital, em relação às quais os autores não poderão alegar desconhecimento. 
 

2.2 Ao autor/coautor será atribuída total responsabilidade pelo conteúdo do estudo e correto preenchimento do 
Formulário de Inscrição, bem como é de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais.  

 
2.3 A inscrição para submissão de trabalhos ficará aberta no período de 06/07/2022 a 15/08/2022 às 17h (horário 

de Brasília). Não serão avaliados trabalhos enviados após a data e horário limite. Clique aqui para acessar a 
página de inscrição. 

 
2.4 Não será permitido o preenchimento de dois formulários de inscrição para o mesmo trabalho. 

 
2.5 Cada trabalho poderá ter somente 01 autor principal e até 05 coautores. 

 
2.6 Serão aceitos até 03 trabalhos de um mesmo autor ou coautor. 

 
2.7 O autor/coautor responsável pela submissão deve preencher todos os campos do formulário on-line. Todas as 

comunicações relacionadas ao resumo serão enviadas somente para o autor, no e-mail cadastrado.  
 

2.8  O autor/coautor deverá escolher a categoria do seu trabalho, conforme indicado no subitem 1.5. 
 

2.9 Trabalhos publicados em periódicos serão aceitos para avaliação, desde que publicados após 01/01/2020. 
 

2.10  Para submissão, o autor/coautor deverá fazer o download do pôster digital (clique aqui para baixar o modelo), 
que deverá ser preenchido de acordo com as instruções descritas no modelo e enviado por meio da página de 
inscrição. Clique aqui para acessar a página de inscrição. 

 
2.11  O pôster do trabalho deverá conter, de acordo com o método, obrigatoriamente:  

 

ESTUDOS ORIGINAIS RELATO DE CASO/EXPERIÊNCIA REVISÃO DE LITERATURA 

Título e autores Título e autores Título e autores 

Introdução 
Instituição participante  
(somente relatos de experiência) 

Introdução 

Objetivos Introdução Objetivos 

Materiais e métodos Relato do caso/experiência Materiais e métodos 

Resultados Discussão Discussão 

Discussão Conclusão Conclusão 

Conclusão Referências Referências 

Referências   

 

http://irssl.org.br/simposio-cientifico/#inscreva-se
http://irssl.org.br/simposio-cientifico/#inscreva-se
http://irssl.org.br/wp-content/uploads/2022/07/modelo_artigo-cientifico_irssl-rev00.pptx
http://irssl.org.br/simposio-cientifico/#inscreva-se
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2.12 O pôster será avaliado por uma Comissão Científica Multiprofissional que levará em consideração: 
 
a) Relevância do trabalho para a saúde pública;  
b) Relevância científica do trabalho; 
c) Emprego correto da metodologia científica; 
d) Clareza e coerência na apresentação;  
e) Qualidade e clareza dos resultados; 
f) Convergência entre os objetivos, métodos, resultados e conclusão do trabalho. 

 
2.13  Não caberá recurso à decisão da Comissão Científica. 

 
2.14 Caso aprovado, o trabalho será divulgado nos Anais do Simpósio e disponibilizado no site do IRSSL. 

 
2.15 Os autores e coautores aprovados receberão um certificado digital referente à apresentação do trabalho, que 

será enviado por e-mail. 
 

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

3.1 A comissão científica e organizadora não se responsabilizará por eventuais prejuízos aos autores/coautores 
decorrentes de:  

a) endereço eletrônico errado ou não atualizado;  
b) e-mail retornado ou não entregue ao destinatário, decorrente de informação errônea de endereço por parte do 
candidato ou procedimentos de spam; 
c) não visualização de e-mail pelo autor/coautor. 
 

3.2  Os autores são responsáveis pelo trabalho científico, incluindo aspectos legais, textuais e de formatação. 
 
3.3 Os casos omissos serão avaliados pela comissão científica do I Simpósio Científico do Instituto de 
Responsabilidade Social Sírio-Libanês. 
 
São Paulo, 15 de junho de 2022. 
 
 

 

 

 Dr. Adolfo Martin da Silva 
Diretor Técnico Adjunto 

Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês 

 

Janaina Haide Rodrigues Belem 
Presidente da Comissão Científica  

I Simpósio Científico do Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês 
 


