VIII INTERNATIONAL MEETING ON MINDFULNESS
– BRAZIL, October 28-29, 2022 -

- Trabalhos Científicos – Informações, instruções e normas técnicas Datas-limite para submissão de resumos científicos:

Prazo 1 = 31 de julho de 2022 (Divulgação dos Resultados: 12 de agosto de 2022)
Prazo Final = 31 de agosto de 2022 (Divulgação dos Resultados: 16 de setembro de 2022)

1. Instrução para a
submissão dos
resumos

2.Caracterização dos
resumos
3. Instruções para a
preparação dos
resumos

1.1 Para a submissão do trabalho é necessário que um dos
autores esteja inscrito no evento na opção presencial A inscrição
poderá ser efetuado após o aceite do resumo.
1.2 Os resumos serão enviados obrigatoriamente em formato
PDF, exclusivamente pelo formulário disponibilizado no link:
https://forms.gle/tJgadXBcgWuVSbK59
1.3 Antes de submeter o resumo, revise com atenção. Não serão
permitidas alterações após o envio do trabalho.
1.4 Após a submissão do resumo, será enviado um e-mail de
confirmação. Caso não receba o e-mail de confirmação, entre em
contato no email contato@mindfulnessbrasil.com, para verificar o
problema ocorrido.
2.1 Serão aceitos resumos de artigos das categorias: Pesquisas
originais, Ensaios Clínicos, Revisão Sistemática, Protocolos de
Pesquisa e Relatos de Experiência.
3.1 Serão aceitos resumos nos idiomas: português, inglês e
espanhol.
3.2 O texto do resumo não deve exceder 350 palavras (não inclui
título e autoria)
3.3 Para as categorias: Pesquisas originais, Ensaios Clínicos e
Revisões Sistemáticas, os resumos devem conter os seguintes
itens obrigatórios:
1. Introdução
2. Objetivo
3. Materiais e Métodos
4. Resultados
5. Conclusões
3.4 Para a categoria Relatos de Caso, os resumos devem conter
os seguintes itens obrigatórios:
1. Apresentação do caso clínico
2. Discussão
3. Comentários Finais
3.5 Para a categoria Protocolos de pesquisa, os resumos devem
conter os seguintes itens obrigatórios:
1. Introdução
2. Objetivo
3. Materiais e Métodos
4. Possíveis Contribuições
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4. Áreas
temáticas

5. Informações
importantes

3.6 Com exceção da categoria Protocolo de Pesquisa, não
serão aceitos trabalhos que não apresentem resultados e
conclusões. Frases como: os resultados serão apresentados no
futuro, a pesquisa será feita adiante, entre outros, serão motivos
de reprovação automática do resumo pela comissão.
3.7 Os resumos do tipo Relatos de caso devem contar com
inovação importante na área de mindfulness, que pode ser
adaptações da técnica ou locais e populações que não constem
artigos originais com evidência cientifica consolidada.
3.8 Não serão incluídas referências bibliográficas.
3.9 O conteúdo do resumo deve ser compatível com a área
temática escolhida.
3.10 Recomenda-se evitar o uso de abreviaturas não
padronizadas.
4.1 Mindfulness e saúde
4.2 Mindfulness e educação
4.3 Mindfulness e corporações (incluindo Liderança e
Sustentabilidade)
4.4 Mindfulness no esporte
4.5 Mindfulness e artes
4.6 Mindfulness e ciências contemplativas
4.7 Mindfulness e Compaixão
5.1 O prazo máximo e inadiável para a submissão dos resumos
é 31/08/2022
5.2 Para receber o certificado de apresentação do trabalho, um
dos autores deve estar inscrito e ter participado do evento
5.3 Após o aceite do resumo (para a apresentação oral ou
poster), um dos autores deverá ter a inscrição efetuada no
Congresso até o dia 30/09/22 para que se confirme a
participação.
5.4 Será emitido apenas um certificado por trabalho apresentado
que será feito segundo a ordem citada de autores na submissão
do resumo.
5.5 As informações fornecidas nos resumos são de inteira
responsabilidade dos autores e os certificados serão emitidos
conforme os dados informados no momento da submissão.
5.6 Cada participante do evento poderá apresentar o máximo de
3 trabalhos no congresso.
5.7 O limite de autores por trabalho é de 10 (1
autor/apresentador + 9 autores)
5.8 Ao submeter os resumos, os autores assumem o
cumprimento das legislações e normas éticas que regem as
pesquisas com seres humanos e animais, incluindo-se a
aprovação dos Comitês de Ética em Pesquisa e de Ética Clínica
em Pesquisas em Animais (favor citar no resumo o número do
projeto aprovado).
1. A Comissão científica reserva-se o direito de recusar
resumos, sem informar os motivos de recusa.
2. O envio do(s) resumo(s), representa um compromisso dos
autores em apresentar o trabalho, se aceito, durante o
evento.
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7. Apresentação
dos trabalhos e
formatação

6.1 O aceite ou não do trabalho será estabelecido pela comissão
científica do evento.
6.2 Será enviado um e-mail informando a decisão da comissão
científica, no mesmo endereço utilizado para a submissão,
confirmando o tipo de apresentação (oral ou vídeo poster).
6.3 A comissão científica selecionará os melhores trabalhos
para a apresentação oral.
6.4 Os trabalhos que forem selecionados para a apresentação
oral, serão obrigatoriamente apresentados também através de
pôsteres.
6.5 As regras e o cronograma das apresentações serão
disponibilizados aos autores através do e-mail.
6.6 Para a avaliação dos resumos selecionados para a
apresentação oral, serão considerados: Inovação da pesquisa
dentro da área temática e Coerência entre objetivos,
metodologia e conclusão do estudo.
6.7 As decisões da comissão científica são irrevogáveis e não
cabem recursos quanto a recusa de resumos submetidos ou
critérios de avaliação.
6.8 Os trabalhos aceitos, assim como os selecionados para a
apresentação oral, serão divulgados por e-mail e no site do
evento até o dia 19/09/22.
7.1 As modalidades de apresentação serão:
1. Apresentação por pôster
2. Apresentação Oral
7.2 Formatação da apresentação por poster:
1. Deverá ser produzido um arquivo digital na extensão
.jpeg ou .png, o conteúdo deve ser apresentado na posição
retrato (vertical), ter boa apresentação gráfico-visual
(sugestão fonte: Arial) e ser legível a uma distância de pelo
menos 1 metro.
2. O conteúdo será exibido em monitores de 32 polegadas
3. O corpo do texto deve ser idêntico ao submetido para a
comissão científica.
4. Não há exigências quanto as cores utilizadas, porém
recomenda-se nitidez e clareza no conteúdo.
5. O título do pôster deverá ser escrito com letras
maiúsculas.
6. Abaixo do título deve constar o nome dos autores e suas
respectivas instituições.
7. Quando houver mais um autor, separá-los por ponto e
vírgula
8. Podem ser incluídas figuras e gráficos, com sua
determinada referência segundo normas da ABNT.
9. O conteúdo dos posteres deve ser apresentado em 15
minutos.
10. O responsável pela apresentação do pôster deverá
permanecer no local durante todo o período de exposição
pois, caso não esteja presente no momento da avaliação,
o trabalho não será julgado pelo avaliador do evento;
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8. Premiação

9. Publicação
10. Certificados

7.3 Apresentação Oral:
1. Os trabalhos para a apresentação oral serão
selecionados, entre os melhores, pela Comissão
Científica do Congresso. A apresentação oral será
presencial, com duração de 10 a 15 minutos, podendo
ser utilizada apresentação eletrônica (online síncrona).
A data e horário das apresentações serão comunicadas
junto ao e-mail informativo de seleção.
8.1 Os três resumos que forem mais bem avaliados pela
Comissão Científica serão premiados com certificação mais os
seguintes bônus:
1º lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais)
2º lugar: R$ 2.000,00 (dois mil reais)
3º lugar: R$ 1.000,00 (um mil reais)
9.1 Os resumos aceitos para a apresentação no Congresso
serão publicados em um suplemento do periódico científico
INTERAMERICAN JOURNAL OF MEDICINE AND HEALTH.
10.1 Após o término do congresso, os certificados estarão
disponíveis no site do evento a partir do dia 07/11/2022.
10.2 No certificado constará o título do trabalho, a modalidade
aprovada e o nome dos autores idênticos aqueles colocados na
submissão
10.3 Pelo menos um dos autores deverá estar inscrito e
comparecer ao evento (de forma presencial), para a emissão do
certificado.

