
 
EDITAL 001 – COINCISA 2019 

 
INSCRIÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO 
Este edital estabelece os critérios para a inscrição de trabalhos científicos que serão apresentados no 
III Congresso Internacional de Ciências da Saúde – COINCISA 2019. 
 
EIXOS TEMÁTICOS 
Os trabalhos devem estar dentro dos eixos temáticos abaixo descritos: 

I. Ciências da saúde em Biomedicina 
II. Ciências da saúde em Educação Física 

III. Ciências da saúde em Enfermagem 
IV. Ciências da saúde em Farmácia 
V. Ciências da saúde em Fisioterapia 

VI. Ciências da saúde em Medicina 
VII. Ciências da saúde em Nutrição 

 
CRONOGRAMA – (com retificação) 
O processo de publicação de trabalhos científicos no COINCISA seguirá o cronograma abaixo descrito: 

I. Inscrição e pagamento – 20/08/2018 a 19/04/2019 
II. Submissão do resumo – 20/04/2019 a 30/04/2019 

III. Correções e reenvio dos resumos – 01/05/2019 a 05/05/2019 
IV. Apresentação e avaliação – 16/05/2019 a 17/05/2019 
V. Publicação em anais – 20/05/2019 

VI. Certificação de apresentação e menção honrosa – 15/06/2019 a 30/06/2019 
 
INSCRIÇÃO 

I. Para submeter, apresentar e publicar trabalhos científicos no COINCISA, o autor 
responsável deverá estar inscrito no Congresso em pelo menos um mini curso ou 
certificação. 

II. As inscrições estão abertas e disponíveis no site do COINCISA, no endereço 
www.coincisa.com.br/congressocientifico, seguindo o prazo determinado no cronograma 
acima descrito. Tendo em vista uma melhor apreciação e organização dos resumos, este 
prazo não será prorrogado, exceto por força maior ou disposição da diretoria. 

III. Os interessados deverão efetuar, no prazo descrito, a inscrição e pagamento da taxa no 
valor de R$ 70,00 por resumo, sendo necessário informar o nome completo do autor 
responsável, endereço de e-mail para contato, telefone e título do resumo a ser 
apresentado. 

IV. O autor responsável receberá, por e-mail, a confirmação de pagamento da taxa. 
V. O autor responsável poderá submeter quantos resumos quiser, desde que efetue a 

inscrição e o pagamento da taxa de cada trabalho a ser apresentado 
VI. Cada resumo poderá ter, no máximo, 4 autores, incluindo o orientador, caso haja. 

VII. O autor responsável informará no ato da inscrição, sua preferência quanto a forma de 
apresentação, contudo, a comissão científica é quem determinará se a apresentação será 
na modalidade oral ou pôster, através de julgamento criterioso de relevância, 
disponibilidade e quantidade de trabalhos para apresentação. 

VIII. Os termos deste edital têm valor quando de sua publicação, não sendo possível a 
participação no Congresso Científico do COINCISA sem sua tácita aceitação. 

IX. Disposições não previstas neste edital serão deliberadas pela comissão científica e a 
diretoria do COINCISA. 
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