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1. Aspectos Gerais 
Podem participar nas III Jornadas de Saúde da Região Centro-Tete, académicos, investigadores na-
cionais e estrangeiros, decisores e fazedores de políticas, estudantes e o público em geral.

Apenas serão elegíveis resumos que abordem aspectos relacionados a saúde inerentes a Região 
Centro do País. 

Os resumos serão seleccionados com base em sua importância médica, científica, contexto, qualida-

de de dados e metodologia, impacto e conformidade com as normas para elaboração de resumos. 

2. Submissão de Resumos

a) Baixar e preencher o formulário de submissão de resumos disponível em Site do Instituto 
Nacional de Saúde ( www.ins.gov.mz ). 

b) Enviar o resumo para o endereço electrónico/plataforma: jornadas.regionais@ins.gov.
mz 

c) O autor correspondente deve fornecer o seu respectivo correio electrónico para que seja 
utilizado para troca subsequente de correspondência relativa ao resumo submetido.

d) A submissão de resumos deve ser feita de 20 de Abril à 20 de Junho de 2022.

3. Normas para Elaboração dos Resumos

a) Os resumos devem ser escritos usando a fonte (tipo de letra) tipo Times New Roman, ta-

manho 11, espaçamento simples (0 pt) e justificado. O resumo deverá conter no máximo 

350 palavras;

b) Os Erros gramaticais, ortográficos e de digitação também serão considerados na análise 

do resumo (aceitação/recusa).

c) Não são permitidas abreviaturas nem referências bibliográficas, figuras, tabelas ou fotos 

no resumo.

d) Todos os resumos devem estar escritos em Português.

e) Os resumos devem apresentar o seguinte formato:

• Título; 

• Lista de autores;

• Afiliação;

• Introdução; 

• Métodos; 

• Resultados e Discussão;

• Conclusão;

• Palavras-chave.
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3.1.  Título
O título deve ser escrito em letras maiúsculas e em negrito no espaço reservado para o efeito. O 
título deve expressar exactamente o conteúdo do resumo sendo limitado a 15 palavras.

3.2.  Lista de Autores e Afiliações
• A lista dos autores deve estar em conformidade com as recomendações internacionais 

para autoria dos resumos e deve ser do conhecimento de todos os autores;

• O nome do autor e dos co-autores devem incluir o nome próprio e o apelido (ambos em 
maiúsculas) e as respectivas afiliações (instituições a que os autores pertecem ou onde 
trabalham), sem outras iniciais ou títulos académicos. Nós casos em que exista mais de um 
autor, estes devem ser separados por ponto e vírgula (;);

• O autor que irá apresentar a comunicação deverá ser indicado com um asterisco (*);

• A correspondência entre os autores e a afiliação deve ser feita por um número sobrescrito.

Exemplo:    Listas dos autores e afiliação: 

JÚLIA SAMBO1*; IGOR CAPITINE2; JACINTO NHANCALE3; SÓNIA ENOSSE4, 
EDSON ZITA4, MUSSA CHALEQUE4; IVAN DIAMANTINO4; NÉDIO MABUN-
DA5; EDUARDO SAMO GUDO1 & GRUPO DE ELABORAÇÃO DE ARTIGOS 
CIENTÍFICOS DO INS1

1Instituto Nacional de Saúde; 2Centro de Investigação e Treino em Saúde da Polana 
Caniço – INS; 3Faculdade de Letras – UEM. 4Departamento de Ensino e Comunicação 
– INS; 5Departamento de Pesquisa - INS * Autor responsável pelo artigo

3.3.  Introdução 
• Descrever as razões, contexto, o problema e os objectivos do trabalho. Inclua aspectos de 

literatura da área que mostrem a relevância científica do problema;

• Usar verbos no tempo presente.

 3.4.  Metodologia
• Descrever a localização geográfica e ano do estudo, bem como o contexto em que foi rea-

lizado;

• Descrever de forma clara os sujeitos/participantes/documentos;

• Explicar os métodos e procedimentos usados para a recolha e análise de dados;

• Usar verbos no tempo pretérito.
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3.5.  Resultados e Discussão 

• Descrever os resultados mais importantes, quando possível de forma numérica para que o 
leitor tire as suas próprias conclusões;

• Limitar os dados relativos à análise estatística, se possível devem ser acompanhados de 
Intervalos de Confiança (95% IC) e o nível de significância para trabalhos quantitativos;

• Uso de verbos no pretérito perfeito.

3.5.  Conclusões
• Devem basear-se nos dados apresentados na secção de resultados;

• Descrever como os resultados concordam ou discordam dos objectivos;

• Evitar especulações e generalizações exageradas;

• Sempre que possível deve ser mencionada a aplicação prática dos resultados;

• Uso de verbos no tempo presente.

Palavras-Chave: Palavra 1, Palavra 2, Palavra 3, Palavra 4.

Nota: As palavras-Chave não ultrapassam o número de quatro (4) e reflectem claramente a matéria 

de publicação. As Palavras-chave devem ser separadas por vírgula e na ordem alfabética.

4. Avaliação e Selecção dos Resumos 
A avaliação dos resumos será feita por uma Comité Científico composto por especialistas de diversas 
áreas, a quem compete aceitar ou rejeitar os mesmos. Compete também ao Comité científico definir 
o tipo de apresentação do respectivo resumo (oral ou pôster). A decisão final relativa a cada resumo 

será enviada via correio electrónico (e-mail) para o autor correspondente. 

5. Contactos
Para mais informação, contacte:

 1 - Instituto Nacional de Saúde e suas representações ou pelo e-mail: jornadas.regiaocentro@ins.gov.mz

2 - Nucleo de Pesquisa dos Serviços provinciais de Saúde de Tete, Manica, Sofala e Zambézia atra-
vés dos números:  NPP-Tete -86 779 45 93, NPP Manica – 870902880, NPP Sofala -844206301, NPP 
Zambezia - 875421294

3 - Direcções Científicas das instituções de Ensino Superior da região:

UniZambeze

UniPúnguè

UniLicungo

A Politécnica

Universidade Católica de Moçambique

ISPET

ISPM
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