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CONCURSO PARA AVALIAÇÃO DO MELHOR TRABALHO 
CIENTÍFICO EM SIMULAÇÃO CLÍNICA REALÍSTICA 

SUN 2022 - Simulation User Network 
 
 

Normas de apresentação: 
 
• Os trabalhos que serão apresentados, deverão ser submetidos previamente 

como resumo em formato .PDF ou .DOCX para avaliação da comissão 
científica, através do site do evento: www.laerdal.com/br/sun 

• A data limite para inscrição dos trabalhos será em 31 de julho de 2022; 
• Poderão inscrever os trabalhos: profissionais e acadêmicos de saúde, profissionais e 

acadêmicos de gestão em saúde; outros profissionais que atuem diretamente nas 
atividades de simulação, tais como atores, operadores de centro de simulação, etc; 

• Serão aceitos relatos de experiências, revisão bibliográfica e pesquisas originais com 
resultados parciais e finais na temática de simulação; 

• Cada trabalho poderá ter no máximo seis autores, incluindo o relator. Um mesmo 
autor poderá ser relator de até três trabalhos científicos; 

• O resumo deverá ser enviado somente pelo site informado, sendo vinculado ao 
endereço de e-mail cadastrado como contato principal do relator; 

• O resumo deverá ser escrito em um único documento contendo a seguinte estrutura 
de tópicos: TÍTULO, INTRODUÇÃO, OBJETIVOS, MÉTODO, RESULTADOS E 
CONCLUSÃO, formatado com no máximo 2.500 caracteres incluindo espaços. 
Não são necessárias referências. 

• O número máximo de palavras é de 350. 
• Só serão aceitos trabalhos que respeitarem as normas descritas anteriormente e com 

o relator inscrito no congresso; 
• Serão aceitos trabalhos científicos nos idiomas: Inglês, Português e Espanhol. 
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Avaliação: 
 
• A comissão científica disponibilizará até o dia 10 de agosto de 2022, a relação dos 

resumos aprovados e as normas específicas para apresentação no formato e-poster, 
para a apresentação durante o congresso para avaliação pela comissão julgadora, que 
classificará os 5 (cinco) melhores trabalhos para apresentação oral, presencialmente, 
no no anfiteatro do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês (IEP), em 09 
de setembro de 2022, onde serão anunciados os vencedores do concurso e as 
premiações. 

 
 
Apresentação Pôster Digital: 

 
• O e-poster deverá ser estruturado em um único slide contendo os seguintes tópicos: 

TÍTULO, AUTORES, INSTITUIÇÃO, INTRODUÇÃO, OBJETIVOS, METODOLOGIA, 
RESULTADOS E CONCLUSÃO, formatado com no máximo 2.500 caracteres com 
espaços. Não são necessárias referências. 

• O arquivo do pôster digital deve ser criado em PowerPoint, com o modelo que será 
enviado após a aprovação do trabalho na primeira fase. 

• O trabalho deverá ter 1 slide que precisa ser em formato retrato e o arquivo deverá 
conter no máximo 2MB. 

• Será informado através do email do relator, um número de identificação do poster 
que deverá ser adicionado a apresentação do powerpoint no local indicado; 

• Todas as instruções para a formatação do e-poster também estão disponíveis no 
endereço https://e-poster.com.br/SUN2022 

• O tempo para a apresentação será de, no máximo 5 minutos. A Comissão avaliadora 
terá 5 minutos para arguição do trabalho, totalizando 10 minutos. 

• O autor responsável pela submissão do trabalho deverá enviar o seu arquivo de pôster 
digital através do site https://e-poster.com.br/SUN2022 até o dia 06 de 
setembro de 2022. 

 
Observação: O autor para apresentar o trabalho precisa estar inscrito no evento. Caso haja 
impossibilidade de apresentação pelo autor, o co-autor poderá apresentar o trabalho desde que 
esteja inscrito no evento. 
 
Os posteres serão apresentados apenas na modalidade de participação presencial. 
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Local de exibição: 
Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês - R. Prof. Daher Cutait, 69 - 
Bela Vista, São Paulo - SP, 01308-060 

 
Horário e Endereço completo da apuração: 
Durante o Congresso SUN – Simulation User Network, os trabalhos selecionados pela 
Comissão Científica estarão disponíveis no site e no aplicativo do evento, bem como 
os seus autores (desde que inscritos no evento) poderão apresentar aos participantes 
interessados seus trabalhos nos seguintes dias e horários abaixo. 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

09/09/2022 13:00 – ao término do evento Exposição dos trabalhos na 
área de Terminais Digitais 

09/09/2022 16:00 – 18:00 Apresentação dos trabalhos 
selecionados para os 
Avaliadores 

10/09/2022 17:00 – 18:30 Apresentação Oral dos 
trabalhos selecionados a 
concorrência dos prêmios 

 
Divulgação da Imagem do contemplado: 

 
Ao participar da promoção, sem nenhum custo adicional, o contemplado autoriza a Empresa 
Promotora a utilizar sua imagem, nome e/ou voz por um período máximo de 24 meses 
contados da data da apuração com finalidade específica de divulgação da promoção. 

 
Impedidos de participarem da Campanha: 

 
Não poderão participar da promoção funcionários da empresa e integrantes da comissão 
científica. A premiação contempla profissionais e acadêmicos da área da saúde, profissionais 
e acadêmicos de gestão em saúde; outros profissionais que atuem diretamente nas 
atividades de simulação clínica, tais como atores, operadores de centro de simulação e 
similares. Profissionais que não se enquadram neste perfil não deverão participar. 

 
Objeto da Promoção: 

 
Incentivar a pesquisa e apresentação de trabalhos de cunho científico na área da simulação 
clínica realística de pacientes. Teremos uma interessante seção de trabalhos científicos, onde 
a comunidade de Simulação Clínica Latino Americana, poderá apresentar as suas experiências 
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e achados. Criar uma oportunidade para os usuários de simulação da América Latina, possam 
trocar experiências com experts nacionais e internacionais 

 
Premiação: 

 
Pacote de viagem para o evento IMSH 2023 (International Meeting on Simulation in 
Healthcare) organizado pela SSH (Society for Simulation in Healthcare) na cidade de 
Orlando, FL, nos Estados Unidos, nos dias 21 a 25 de janeiro de 2023 - Está incluído na 
premiação: Inscrição no evento, passagens aéreas de ida e volta na classe econômica e 
hospedagem para 5 noites, próximo ao local do evento. Todas demais despesas incluindo 
as consulares, ou seja, relacionadas à obtenção de visto de entrada nos Estados Unidos, são 
de exclusiva responsabilidade do ganhador. 

 
Entrega do Prêmio: 
O contemplado receberá o prêmio, sem qualquer ônus em até 30 dias da data da apuração, 
que será entregue ao contemplado via internet (inscrição no IMSH23, dados da passagem 
aérea e voucher da hospedagem). Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro ou 
outro benefício. 

 
 
 
 

 
 

Este concurso possui autorização pela SEAE/ME - Secretaria de Acompanhamento 
Econômico, conforme CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE/ME N.° 03.019795/2022 
PROCESSO N.° 17377.002038/2022-65, emitido em 12 de maio de 2022. 

 
Para dirimir dúvidas orientamos enviar email para a organizadora do congresso, ao 
endereço eventos@laerdal.com. 
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