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CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 

VII EDIÇÃO DA RADIOUNICHRISTUS 

EDITAL 2018 

 

O curso de Radiologia da Unichristus torna pública a abertura de inscrições e 

estabelecem normas relativas à participação na VII RADIOUNICHRISTUS, que se 

realizará nos dias 7 a 10 de novembro de 2018, no Campus Parque Ecológico, no 

Centro Universitário Christus.  

 

1. DOS OBJETIVOS  

A VII RADIOUNICHRISTUS tem como objetivo divulgar as atividades acadêmicas de 

pesquisa, ensino e extensão, bem como proporcionar a integração entre a 

comunidade acadêmica sobre o tema de tecnologia em Radiologia. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1 As inscrições serão entre os dias 25 de setembro a 31 de outubro de 2018. As 

inscrições serão realizadas pelo site https://eventos.unichristus.edu.br/, para todas 

as categorias.  

2.2 Dos valores da inscrição  

 Estudantes e egressos Unichristus, de outras Instituições de Ensino Superior 

e Profissionais: R$ R$ 45,00 + 1kg de alimento.  

2.3 Poderão inscrever-se os alunos de TODOS os semestres de graduação em cursos 

da área da saúde com matrícula regular em sua Instituição de Ensino Superior, 

profissionais técnicos e tecnólogos de Radiologia e áreas afins.  

ATENÇÃO: o preenchimento correto dos dados de identificação é imprescindível, pois 

crachás e certificados serão confeccionados baseados nessas informações, não 

sendo permitidas alterações posteriores.  

 

3. DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

3.1 O período para submissão dos trabalhos científicos ocorrerá entre os dias 25 de 

setembro a 21 de outubro de 2018. 

3.2 A submissão dos trabalhos será realizada exclusivamente por meio do link 

http://conferencias.unichristus.edu.br/index.php/radiounichristus/viiradio/about/submissi

ons#onlineSubmissions, durante o período de submissão, no tópico denominado: 



 
 
"Submissões online”. Não serão aceitos trabalhos submetidos por qualquer outro meio, 

tampouco após o prazo de inscrição estabelecido. 

3.3 O cadastro no sistema e posterior acesso, por meio de login e senha, são 

obrigatórios para a submissão de trabalhos. 

3.4 No ato do envio do trabalho, o autor principal deverá estar inscrito no evento. 

Considerar-se-á como autor principal, aquele participante que realizar a submissão do 

trabalho e que fará a apresentação do trabalho no dia informado pela comissão 

organizadora. O coautor poderá apresentar apenas se também estiver inscrito no 

evento. 

3.5 Cada autor principal poderá enviar no máximo 3 (três) trabalhos. O número 

máximo de autores por trabalho é 3 (três), sendo 1 (um) autor principal, 1 (um) 

coautor, e 1 (um) orientador. Caso seja identificado mais de 3 (três) trabalhos enviados 

por cada autor principal, estes trabalhos serão automaticamente desclassificados. 

3.6 O autor principal fará a inscrição do trabalho, devendo indicar no próprio sistema, 

que os demais autores concordam com a AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO E 

CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS. Caso não haja essa autorização, o trabalho 

não será publicado nos anais do evento.  

3.7 Após a data final de submissão do trabalho, não haverá mais a possibilidade de 

alterações, tanto dos dados pessoais quanto dos conteúdos anexados. 

3.8 Serão aceitos TRABALHOS ORIGINAIS, RELATO DE CASOS, REVISÕES 

BIBLIOGRÁFICAS, em áreas afins da Radiologia. Resumos já publicados em outros 

meios de comunicação não deverão ser encaminhados. 

3.9 Após o envio do resumo, você receberá um e-mail confirmando a submissão. Caso 

não receba a confirmação por e-mail em 48 horas úteis, entre em contato com 

pesquisaradiologia01@unichristus.edu.br 

3.10 Os resumos selecionados e devidamente apresentados no evento serão 

publicados nos Anais da Radiounichristus. 

3.11 Serão selecionados e avaliados todos os resumos que se enquadrarem na 

formatação obrigatória detalhada no ITEM 4, caso contrário serão terminantemente 

indeferidos, e não apresentados durante o evento. 

3.12 Será emitido 1 (um) certificado por trabalho apresentado, com o nome de todos 

os autores, destacando-se o do apresentador. 

3.13 É de total responsabilidade do autor o preenchimento correto das informações 

pessoais e dos trabalhos inscritos, sendo esta a informação utilizada para a produção 

dos certificados, não sendo permitidas alterações posteriores. 
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4. DA ESTRUTURA DO RESUMO 

4.1 No trabalho submetido deverá constar: Título, Nome dos autores, Resumo e 

Palavras-chave.  

4.2 O título do trabalho deve preceder o resumo, estar centralizado e ser digitado todo 

em letra maiúscula, negrito, fonte Arial 14, e possuir no máximo 12 palavras. 

4.3 O resumo deve ser escrito em parágrafo único, justificado, espaçamento simples, 

fonte Arial 12, contendo no mínimo 150 e no máximo 400 palavras, obedecendo às 

margens esquerda, direita, superior e inferior de 2,5cm, e distribuído na seguinte 

estrutura: Introdução, Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusão mais relevantes da 

pesquisa. O modelo do resumo está disponível para download no site do evento. 

4.4 O resumo não deve conter abreviaturas sem definição, exceto as conhecidas 

internacionalmente. 

4.5 Palavras-chave em número de 3 a 5, separadas por ponto (.), de acordo com o 

conteúdo do trabalho. 

4.6 Os arquivos para submissão deverão estar em formato PDF. 

 

5. DOS CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO 

5.1 Os trabalhos submetidos serão avaliados por uma Comissão de Professores de 

acordo com os seguintes critérios: 

a) Relevância e originalidade do tema.  

b) Adequação de formatação.  

c) Clareza, pertinência dos objetivos.  

d) Metodologia utilizada (descrição dos métodos utilizados).  

e) Resultados coerentes.  

f) Conclusão: fundamento, coerência e alcance.  

g) Qualidade da redação e organização do texto. 

5.2 A lista dos trabalhos aceitos para apresentação será publicada no dia 31 de 

outubro de 2018 no site do evento. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO  

6.1 O formato da apresentação deverá ser indicado no momento da submissão do 

trabalho. 

6.2 A APRESENTAÇÃO ORAL será realizada no Campus Parque Ecológico do 

Centro Universitário Christus. Cada candidato disporá de 10 minutos com tolerância de 



 
 
mais 5 minutos para apresentação do trabalho, sendo reservado pelo menos 5 

minutos para arguição, caso necessário. O modelo da apresentação está disponível 

para download no site do evento. 

6.3 Os trabalhos no formato PAINEL, deverão ser confeccionados no tamanho 120 cm 

x 90 cm. Informamos que NÃO SERÃO ACEITOS trabalhos em outro formato diferente 

do especificado por ocasião do evento. O modelo do banner está disponível para 

download no site do evento.  

6.4 Os participantes deverão estar presentes ao lado dos painéis durante todo o 

período designado para a apresentação.  

 

7. DA MENÇÃO HONROSA  

7.1 Receberão menção honrosa os 3 primeiros lugares de apresentação Oral e 

apresentação Painel. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS  

8.1 Os resumos dos trabalhos aceitos serão publicados nos ANAIS DA 

RADIOUNICHRISTUS 2018 disponível futuramente no endereço 

conferencias.unichristus.edu.br 

 

Fortaleza, 17 de setembro de 2018. 

 

Norma Selma Santos Costa 

Coordenação Geral do C.S.T. em Radiologia 

 

Francisco Carlos Ribeiro Rodrigues Junior 

Coordenação Adjunta do C.S.T. em Radiologia 

 

Rafaela Carneiro Cordeiro  

Coordenação Adjunta do C.S.T. em Radiologia 

 

Ana Paula Fontenele Menezes Mendonça  

Coordenação de Pesquisa e Extensão do C.S.T. em Radiologia 


