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Edital n° 0001/SA de 15 de agosto de 2019 

III JORNADA DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO DO HBDF 
 I JORNADA DE PREVENÇÃO DO BURNOUT - HBDF/IGES-DF 

“Protegendo a vida e cuidando de quem cuida " 
 

O dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Diante do aumento 

expressivo das taxas de suicídio em todo o mundo, torna-se fundamental que as instituições 

participem de ações de conscientização e prevenção do suicídio, dando ênfase ao cuidado com 

seus servidores e colaboradores, assim como em cenários de ensino, haja vista o pronunciado 

aumento nas taxas de suicídio entre a população jovem. 

            A jornada tem como objetivo informar e alertar o público-alvo sobre a importância de se 

identificar precocemente os comportamentos de risco para o suicídio e orientar sobre os 

encaminhamentos devidos destes casos, para que as campanhas e ações de prevenção do suicídio 

sejam, de fato, efetivas e reduzam as taxas de suicídio no Brasil. 

TRABALHOS CIENTÍFICOS sobre os temas SUICÍDIO E/OU BURNOUT, serão avaliados e 

selecionados para serem apresentados no dia 06/09/2019, no formato Pôster, com premiação dos 

3 melhores trabalhos e seleção do melhor deles (1º lugar) para apresentação oral, no dia do 

encerramento do evento. 

ATENÇÃO!!! 

 DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DE RESUMOS: 27/08/2019 

RESULTADO DOS TRABALHOS SELECIONADOS: 30/08/2019 

 

 INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS: 

 

1. Para envio de trabalhos é necessário que primeiro autor esteja inscrito no evento. 

2. Não haverá devolução do valor da inscrição, em hipótese alguma, caso o trabalho não seja 

aprovado. 
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3. Envio exclusivamente por e-mail, para mcmkmv@gmail.com até a data limite acima citada. 

4. O autor principal deverá anexar junto ao resumo a confirmação do pagamento emitido pelo 

site no momento da inscrição. 

5. Trabalhos enviados após a data limite estarão automaticamente eliminados do processo de 

seleção. 

6. Os autores que tiverem o trabalho aprovado para modalidade pôster deverão confeccionar o 

banner em inglês português. 

7. Os autores que tiverem o trabalho aprovado para a modalidade Apresentação Oral deverão 

preparar sua apresentação no formato PowerPoint (.ppt) em inglês ou português e 

comparecer com 30 minutos de antecedência e se apresentar à comissão organizadora. 

8. A decisão final da banca avaliadora é irrevogável e não será revista. 

9. Ao submeter o trabalho, os autores assumem o cumprimento das legislações e normas éticas 

que regem a pesquisa com seres humanos e animais, incluindo-se a aprovação pelos Comitês 

de Ética em Pesquisa e de Ética Clinica em Pesquisa em Animais. 

 

 NORMAS PARA ENVIO DOS TRABALHOS: 

 

1. Os resumos deverão ser enviados no formato (.pdf) em inglês ou português. 

2. Limite de 5 autores por trabalho. Não há limites de trabalhos submetidos por autor. 

3. O texto do resumo não deve exceder 2.500 caracteres sem espaços, limite de 250 caracteres 

para o título. 

4. O resumo deverá ser digitado em corpo único, sendo sugerido para o autor seguir a 

sequência: Introdução, Objetivo, Método, Resultado, Discussão e Conclusão. 

5. Ao final do texto deverá constar o nome completo do primeiro autor, formação acadêmica 

resumida, atuação profissional, e-mail e telefone para contato. Não serão contabilizados 

como caracteres do resumo. 

 

 BANNER IMPRESSO 

 

1. Tamanho único de 90,0 cm x 120,0 cm (largura x altura) 

mailto:mcmkmv@gmail.com
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2. Tipo de fonte e tamanho da letra: Arial ou Times New Roman, tamanho mínimo 44 para o 

título e 26 para conteúdos gerais e referências. 

3. Estruturação sugere-se: Titulo, autores e afiliações institucionais, Introdução, Objetivos, 

Método, Resultados, Discussão, Conclusão e Referências. 

4. O título do Banner deverá ser idêntico ao do resumo enviado e aprovado. 

 

 APRESENTAÇÃO ORAL 

 

1. O autor com melhor trabalho exposto no formato Pôster terá o tempo máximo para 

explanação oral de 15 minutos acrescido de 5 minutos para perguntas. 

 

 CERTIFICADOS 

 

1. Após o término da Jornada será conferido certificado de participação e/ou de palestrante ao 

autor responsável pela submissão do trabalho. 

 

 PREMIAÇÃO 

 

1. Os três melhores trabalhos da III Jornada de Prevenção ao Suicídio do Hospital de Base do 

Distrito Federal, I Primeira Jornada de Prevenção do Burnout do HBDF/IGES-DF terão isenção 

na taxa de inscrição para a jornada de 2020, receberão livros de autores renomados na área. 

O 1º lugar receberá o prêmio no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais).  

 

 

 

                                           Comissão Organizadora 

 

 


