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Senhores (as) Diretores (as), Professores Coordenadores do Ensino 
Fundamental Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio, PCGs e PCAs; 

 
Solicitamos a ampla divulgação das inscrições para o 2º Simpósio de 

Educação em Saúde Ilumina. O evento tem por finalidade abordar a 
temática da Gestão das Emoções para Qualidade de Vida, bem 

como, promover e divulgar ações de Educação em Saúde. O convite se 

estende para todos que tenham interesse por essa temática. 
As  inscrições para o 2º Simpósio de Educação em Saúde Ilumina  até 

15/11/2020 pelo link: 
https://forms.gle/LTwujngKASPUDmUR9 

Submissão de Trabalho 
Os trabalhos devem ser submetidos em formato de RESUMO de acordo 

com o template do link abaixo: 
https://drive.google.com/file/d/1uUJHgyra3rzaDo2pwvUnbxe1A570xs

ub/view?usp=sharing 
 

O RESUMO deve ser enviado em arquivo formato doc. (Word) para o 
e-mail: educacao.adm@associacaoilumina.org.br 

 
Orientações para elaboração do resumo: 

O resumo deve possuir um número máximo de 1.000 caracteres, 

incluindo espaços em branco e palavras-chave. Não considerar na 
contagem dos caracteres: o título, autores, descrição dos autores, 

modalidade e categoria. O resumo descritivo padrão, deve, 
necessariamente, incluir: introdução, objetivo, método, resultados e 

considerações finais ou conclusão conforme modelo do template. Não 
devem ser inseridas no arquivo as referências bibliográficas. Estas, 

devem apenas constar no e-pôster de apresentação. Os resumos 
devem ser inscritos um por vez no formato .doc. (arquivo Word). 

Exclusivamente em língua portuguesa. O resumo deve 
obrigatoriamente seguir o seguinte padrão: - Estar digitado em corpo 

de letra tamanho 10, fonte Times New Roman (incluindo títulos, nomes 
e descrição dos autores); - Em papel de tamanho A4, com margens 

superior, inferior e laterais de 2,5; - Apenas o título deve estar em 
caixa alta e em negrito. Não deve conter abreviações e deve possuir 
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no máximo de 1000 caracteres incluindo os espaços em branco e 

palavras-chave; - O nome dos autores não pode conter abreviaturas, 
com letras maiúsculas e minúsculas. Ao final de todos os resumos deve 

ter até três palavras-chave. Em todos os trabalhos enviados deve 

constar a condição universitária e/ou profissional, cidade, estado e país 
dos autores e co-autores, como indicado no template. 

Destacamos que a formatação do resumo deve seguir 
OBRIGATORIAMENTE as regras descritas acima estabelecidas pelo 

evento. Caso contrário, acarretará nulidade da avaliação dos resumos. 
Trabalhos aceitos 

Após receber o e-mail de aceite do trabalho, os autores deverão enviá-
lo em formato E-PÔSTER de acordo com o template a ser 

disponibilizado no e-mail de aceite do trabalho. 
Além do e-pôster será necessário enviar um VÍDEO de no máximo 

1’30” seguindo as orientações de configuração a serem enviadas no e-
mail de aceite do trabalho. Destacamos que a formatação do E-pôster 

e configuração do vídeo devem seguir OBRIGATORIAMENTE as regras 
estabelecidas pelo evento, que serão enviadas no e-mail de aceite dos 

trabalhos. Caso contrário, acarretará nulidade da apresentação do 

trabalho no evento. 
Apresentação de Trabalho 

A apresentação dos trabalhos aceitos será inserida no vídeo ao vivo no 
dia do evento com a imagem do e-pôster juntamente com o vídeo de 

no máximo 1’30”, pois a interação no Simpósio será apenas pelo chat. 
Certificação 

O Evento terá duas certificações: 
- Certificado de Participação no Simpósio – mediante a participação 

online no evento; 
- Certificado de Apresentação de Trabalho – mediante a exposição do 

e-pôster no dia do Evento. 
Datas Importantes 

Período de Inscrições e envio de resumos 26/10/2020 até 
15/11/2020 

Envio da Confirmação de Inscrição -  Até 18/11/2020 

Envio do Aceite dos Trabalhos-  Até 23/11/2020 
Envio do e-pôster e vídeo-  Até 30/11/2020 

Apresentação dos Trabalhos Aceitos e Divulgação dos Premiados 
12/12/2020 



 

 
 

 

Para mais informações:  
Mayla Eduarda Rosa Celorio - Gerência de Projetos Educacionais - 

Email: educacao.escola@associacaoilumina.org.br  
Telefone: (19) 3052-4660 - (19) 98369-0143 

 
Atenciosamente,  

PCNPs – Ciências da Natureza –Luciana Victoria e Marly Marsulo  
 

 
De Acordo  

 
 

Fábio Augusto Negreiros  
Dirigente Regional de Ensino 
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