
                                                                                 
Prêmio Melhores Práticas em Destaque 

4° Seminário Internacional de Segurança do Paciente e Acreditação em Saúde 

 

Instruções 

Prazo de envio até 31/01/2021 

• Não serão aceitos trabalhos enviados via correios, e-mail ou fax. Utilize somente o sistema eletrônico para o envio 

dos trabalhos. 

• Os dados cadastrados devem ser preenchidos com bastante atenção, pois eles servirão para a emissão do certificado. 

• Será enviado apenas 01 (um) certificado eletrônico por trabalho apresentado (apresentação oral ou e-poster), com o 

nome de todos os autores, nominando o apresentador em caso de apresentação oral. Os nomes serão gravados assim 

como foram informados no momento da submissão e serão enviados via e-mail, em formato .pdf apenas ao autor 

principal.  

• A grafia dos nomes do(s) autor(es) e a revisão ortográfica do texto é de inteira responsabilidade dos mesmos, portanto 

não serão realizadas correções após a submissão do trabalho. 

• Não há limite de trabalhos inscritos por autor. 

• Limitar o texto em: 
Situação Identificada - máximo de 500 caracteres 
Plano de Ação - máximo de 1000 caracteres 
Execução/Implantação - máximo de 2000 caracteres  
Principais dificuldades encontradas - máximo de 1000 caracteres 
Resultado - máximo de 1000 caracteres  
Lições Aprendidas - máximo de 1000 caracteres 

 
• Cada trabalho poderá conter, além do autor principal, até 03 (três) coautores. Não será aceita a inclusão de autores 

após a submissão. 

• No momento da submissão deverá ser informado o apresentador caso o trabalho seja escolhido para apresentação 

oral. 

• A comissão de Seleção de Trabalhos é soberana no direito de selecionar, avaliar, aceitar ou recusar trabalhos para 

apresentação. 

• O envio do resumo representa o compromisso definitivo do(s) autor(es) em apresentar o trabalho, se aceito, durante o 

seminário. 

• Podem ser inscritos trabalhos inspirados a um ou mais dos eixos programáticos do evento: cuidado centrado na 

pessoa, liderança, segurança do paciente, inovação, transformação digital e acreditação. 

• O resultado dos 60 melhores trabalhos aceitos para exposição na categoria “e-poster” será divulgado em 19 de 

fevereiro no portal da ONA. Destes, o resultado dos 03 melhores trabalhos para apresentação oral durante o seminário 

será divulgado em 05 de março no portal da ONA. A votação para o 1º, 2º e 3º lugares será on-line no dia do 

Seminário. 

 

Regras para Inscrições de Trabalhos 

 

1. Os trabalhos deverão ser encaminhados exclusivamente pelo portal da ferramenta MITTE 

(https://sis.automacaodeeventos.com.br/2021/sispas/sis/inscricao/) até dia 31/01/2021 às 23h59 (horário de 

Brasília).  

2. O Prêmio “Melhores Práticas em Destaque” é exclusivo para instituições acreditadas pela metodologia SBA/ONA. 

https://sis.automacaodeeventos.com.br/2021/sispas/sis/inscricao/


                                                                                 
3. Para inscrição, é necessário o preenchimento completo do formulário, com as seguintes seções: 1) Situação 

Identificada, 2) Plano de Ação, 3) Execução/Implantação, 4) Principais dificuldades encontradas, 5) Resultado, 6) 

Lições Aprendidas e 7) Referências.   

4. O trabalho deve, necessariamente, conter as lições extraídas de casos reais. O texto precisa apresentar com 

clareza o problema e as soluções encontradas, tecnologias adotadas e mudanças de processos e práticas. 

5. A inscrição do trabalho só será aceita mediante a comprovação da inscrição do autor/apresentador no seminário. 

6. Não é obrigatória a inscrição no seminário dos demais integrantes do trabalho, além do autor/apresentador. 

7. Os autores e coautores, ao enviarem seus relatos, atestam que participaram ativamente de uma ou mais etapas do 

caso. 

8. Modificações no conteúdo do trabalho, nomes de coautores, apresentadores e autores deverão ser realizadas 

durante o prazo de inscrição do trabalho através do sistema de submissão. A organização do evento não se 

responsabiliza por erros desta categoria, salvo por problemas no sistema de submissão, com prévia comunicação à 

organização do evento. 

9. Os 60 melhores trabalhos serão selecionados para e-poster, sendo que destes, os primeiros 03 melhores trabalhos 

selecionados também serão apresentados oralmente durante o seminário. 

10. Os trabalhos selecionados para apresentação oral deverão ser apresentados na programação do evento. 

Participam desta categoria os três trabalhos indicados como destaque pela Comissão, com 25 (vinte e cinco) 

minutos de apresentação e 5 (cinco) minutos de discussão. 

11. O resultado dos trabalhos selecionados para apresentação oral e para apresentação com e-poster, assim como a 

data de apresentação serão divulgados posteriormente pela organização do evento através do e-mail cadastrado 

pelo autor durante a submissão do trabalho. 

12. Premiação:  

Primeiro lugar: Todos os autores e coautores ganharão uma inscrição cortesia para participarem do 5° Seminário 

Internacional de Segurança do Paciente e Acreditação em Saúde realizado pela ONA, todos os autores e coautores 

ganharão uma inscrição cortesia em um curso EAD realizado pela ONA, um (01) Manual Brasileiro de Acreditação: 

Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde - Versão 2018 e um (01) Manual Brasileiro de Acreditação: 

Serviços para a Saúde - Selo de Qualificação ONA - Versão 2020. 

Segundo lugar: Todos os autores e coautores ganharão uma inscrição cortesia em um curso EAD realizado pela 

ONA, um (01) Manual Brasileiro de Acreditação: Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde - Versão 2018 e 

um (01) Manual Brasileiro de Acreditação: Serviços para a Saúde - Selo de Qualificação ONA - Versão 2020. 

Terceiro lugar: Todos os autores e coautores ganharão um (01) Manual Brasileiro de Acreditação: Organizações 

Prestadoras de Serviços de Saúde - Versão 2018 e um (01) Manual Brasileiro de Acreditação: Serviços para a 

Saúde - Selo de Qualificação ONA - Versão 2020. 

13. A ONA reserva-se ao direito de publicar os casos selecionados em boletins, no site do evento e no portal da ONA. 

14. Não serão aceitos trabalhos submetidos de possíveis autores/coautores vinculados a ONA, como colaboradores e 

terceirizados.  

 

Atenção: TODOS OS PARTICIPANTES DEVEM ADERIR A ESSAS NORMAS. O ENVIO DO FORMULÁRIO 

ELETRÔNICO SIGNIFICA A ACEITAÇÃO DAS MESMAS. 


