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Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica
1. e Farmacoeconomia (INAFF)
1.1. É uma organização fundada em 2017, sem fins lucrativos, fruto do esforço de professores e pesquisadores

do campo científico da Farmácia, em particular da Assistência Farmacêutica (AF) e Avaliação de Tecnologias
em Saúde (ATS), que tem por objetivo promover a qualificação profissional através do fomento ao ensino
e as pesquisas científicas para fortalecer a gestão do Sistema Único de Saúde;

1.2. Nossa missão é fortalecer a área de Assistência Farmacêutica e Avaliação de Tecnologias em Saúde no

Brasil através de ações que promovam o acesso qualificado, equitativo e custo-efetivo de medicamentos
no país;

1.3. Como visão, almejamos ser excelência técnico-científica na área de Assistência Farmacêutica, Avaliação
de tecnologia e Inovação em Saúde nos próximos cinco anos.

2. Apresentação do prêmio
2.1. O Prêmio do Jornal de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia – JAFF 2022 foi desenvolvido com o

objetivo de estimular a produção científica qualificada nas áreas de Assistência Farmacêutica e Avaliação
de Tecnologia em Saúde (ATS), através dos trabalhos científicos submetidos no Fórum de Assistência
Farmacêutica e Farmacoeconomia (FAFF2022), que será realizado no período de 22 a 26 de agosto de 2022,
no Royal Tulip Alvorada Hotel, Brasília - DF.

2.2. O prêmio caracteriza-se por um incentivo financeiro concedido aos três melhores trabalhos científicos

selecionados em cada uma das seguintes categorias: Gestão, Assistência farmacêutica e Avaliação de
Tecnologias em Saúde.
O prêmio será concedido ao(s) autor(es) aos trabalhos com contribuições mais notáveis, inscritos nas
respectivas categorias, descritas neste edital.

2.3. Os trabalhos científicos que forem selecionados para concorrer ao prêmio, deverão ser transformados em
artigos científicos pelos autores e submetidos obrigatoriamente no Jornal de Assistência Farmacêutica e
Farmacoeconomia (JAFF).
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REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO
DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS

1. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO E SELEÇÃO
1.1. Receberemos Trabalhos Científicos (resumos) nas categorias:

I.

Gestão (gestão da assistência farmacêutica, promoção do acesso a medicamentos e gestão do
Sistema Único de Saúde);

II.

Assistência farmacêutica (assistência farmacêutica nas áreas de saúde pública, farmácia hospitalar,
farmácia comunitária, farmácia clínica e atenção farmacêutica, complexo industrial da saúde e
produção de medicamento); e

III.

Avaliação de Tecnologias em Saúde (Avaliação de Tecnologias em Saúde e inovação em saúde).

1.2. Os resumos aprovados deverão ser apresentados no formato de pôster e uma vez selecionados para

premiação serão apresentados oralmente. A apresentação oral ocorrerá durante a programação do FAFF
2022.

1.3. Os trabalhos com as melhores pontuações serão reavaliados para concorrer ao prêmio e deverão ser
submetidos obrigatoriamente em formato de artigo científico no Jornal de Assistência Farmacêutica e
Farmacoeconomia (JAFF), encontrado no www.jaff.org.br

1.4. Serão premiados, com valor em dinheiro, os 3 melhores trabalhos apresentados em cada categoria,
respectivamente. A efetivação da premiação se dará após a publicação no JAFF.

1.5. Os trabalhos premiados no Congresso serão divulgados durante a solenidade de encerramento do FAFF
2022, a ser realizado no dia 26 de agosto.

1.6. Para inscrever e submeter os trabalhos, pelo menos um dos autores deve estar inscrito no FAFF2022.
1.7. Serão elegíveis para avaliação: trabalhos originais que não tenham sido publicados anteriormente.
1.8. Os autores devem se comprometer a publicar no JAFF, caso sejam classificados na primeira fase do prêmio.

2. DO PRAZO PARA ENVIO DOS RESUMOS E INFORMAÇÕES
GERAIS

2.1. A data limite para o envio dos resumos é o dia: 01 de julho de 2022 às 23h59min. Após esta data
o prazo para submissões será encerrado.
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3. DAS REGRAS PARA A CONFECÇÃO E INSCRIÇÃO DOS RESUMOS
3.1. Somente serão analisados pela Comissão Científica de Trabalhos os resumos que estiverem estruturados
e com os conteúdos obrigatórios:
•

Conter: “Introdução”, “Objetivos”, “Métodos”, “Resultados” e “Conclusão”;

•

Não poderá conter referências bibliográficas, gráficos, tabelas ou imagens;

•

Trabalhos sem resultados claramente descritos (exemplo: “os resultados serão discutidos no Fórum”)
não serão aceitos;

•

Resultados: devem ser apresentados com detalhes que possibilitem a interpretação e justifiquem
as conclusões. Ao apresentar resultados de testes estatísticos, apresentar somente os resultados
significativos;

•

Conclusões/Considerações Finais: apresentar apenas as conclusões amparadas pelos dados
apresentados nos resultados, e coerentes com os objetivos propostos.

•

Em se tratando de trabalho na modalidade RELATO DE CASO, serão aceitos apenas aqueles que
comprovarem interesse e validade científica, segundo julgamento e critérios da Comissão Científica
de Trabalhos. Nos trabalhos do tipo relatos de caso, no local de Metodologia e Resultados, deverá vir
a descrição do caso.

•

A admissão dos trabalhos científicos, além de depender dos critérios previstos neste regulamento,
estará condicionada à inexistência de impedimentos de ordem legal, constitucional e/ou regulamentar.

•

Será obrigatório que um dos autores/apresentador esteja inscrito no FAFF 2022

3.2. NÃO serão aceitos
•

Trabalhos de revisão de literatura;

•

Trabalhos fora do escopo descrito nas categorias de premiação;

•

Trabalhos que possibilitem no seu texto a identificação dos autores;

•

Inscrições incompletas;

•

Trabalhos de membros do Comitê Avaliador.

3.3. Formatação dos resumos:
•

O título deverá conter no máximo 250 caracteres e não será contado no total do resumo.

•

O número máximo de caracteres por resumo é de 3000 (incluídos os espaços), excluídos o título, o
nome dos autores, a instituição e as palavras-chave.

•

Ao submeter o trabalho no sistema, utilize os campos específicos para cada informação, como: título,
autores, instituições, resumo, e-mail, telefone

•

O uso de abreviaturas no corpo do resumo somente será permitido se precedidos por uma menção
anterior no texto.
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•

É obrigatória a menção (e farão parte da contabilização do número total de caracteres) dos textos
“Introdução”; “Objetivos”; “Métodos”, “Resultados”, “Conclusões/Considerações finais”, “Palavraschave”.

•

Não utilize no resumo frases do tipo “os resultados serão mostrados”.

•

Não inclua agradecimentos e não mencione no resumo fontes financiadoras.

•

Sempre que possível, omita no corpo do texto o nome da instituição onde o trabalho foi desenvolvido.

4. DO ENVIO
4.1. Os Resumos deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE através de formulário online disponível no site:
www.assistenciafarmaceutica.com.br. Não serão aceitos resumos enviados por quaisquer outros
meios.

4.2. As informações sobre coautores deverão ser inseridas separadamente, informando o e-mail de cada
um.

4.3. As bibliografias consultadas NÃO devem ser enviadas através do resumo, mas devem ser
obrigatoriamente expostas durante a apresentação dos trabalhos, no formato ABNT.

4.4. O envio do resumo representa um compromisso do(s) autor(es) em apresentar o trabalho, se aceito,
durante o congresso.

4.5. O autor-apresentador poderá apresentar no máximo 02 (dois) trabalhos.
4.6. Cada resumo poderá ter no máximo OITO autores. Não há limite para participação como coautor.
4.7. NÃO será permitida a inclusão de novos coautores após a confirmação do envio da versão final do
resumo através do formulário.

5. DATAS IMPORTANTES
Informações

Período

Recebimento de Resumos

Até 01/07/2022 às 23h59min

Divulgação dos Resultados dos resumos
aprovados

30/07/2022

Prazo limite para interposição de recurso

05/08/2022

Divulgação dos trabalhos pré-selecionados
para a premiação, após interposição de
recurso
Apresentação dos trabalhos

10/08/2022
Durante o FAFF 2022

(22 a 26 de agosto de 2022)

Recebimento dos artigos completos

30/09/2022

Entrega e pagamento dos prêmios

30/10/2022
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6. DA SELEÇÃO E APROVAÇÃO DOS RESUMOS
6.1. O processo de aprovação e seleção será realizado do seguinte modo:
•

Revisão e Avaliação: Todos os resumos que estiverem de acordo com este regulamento serão
avaliados pela Comissão Científica de Trabalhos, com base nos seguintes critérios:
»

Originalidade e relevância;

»

Qualidade do delineamento / pacientes e métodos;

»

Qualidade e clareza dos resultados apresentados;

»

Adequação do texto no que tange a correlação entre os objetivos, resultados e conclusões
do resumo.

7. DA CONFECÇÃO DOS TRABALHOS PARA A APRESENTAÇÃO
7.1. Formatação das Apresentações Orais
•

Com o objetivo de transformar o processo de apresentação dos trabalhos científicos, estamos
descrevendo abaixo algumas orientações importantes para elaboração da sua apresentação no
formato final de apresentação. Por favor leia atentamente estas informações:
»

A apresentação deve ser preparada em PowerPoint®, com extensão “.pptx”

»

A orientação de página obrigatória é “paisagem”.

»

Use exclusivamente fontes padrão do Windows®.

»

Imagens: não copie e cole as imagens de outro aplicativo, use a funcionalidade
“inserir imagem de um arquivo” do PowerPoint® (formato JPG ou PNG).

»

Certifique-se de que as imagens inseridas tenham resolução mínima de 300dpi.

»

Vídeo: WMV, MP4 ou AVI são os únicos formatos de vídeo aceitáveis. Para evitar
qualquer problema com filmes e loops com o PowerPoint®, as apresentações devem
ser salvas como arquivos “.pptx”.

»

Para apresentações feitas em outros aplicativos (e.g. Apple Keynote): renomeie o seu
arquivo utilizando uma extensão “.pptx” (versão preferida: PowerPoint 2016).

»

Sempre verifique sua apresentação em um computador operado por Windows
(preferencialmente Win7).

»

Faça o Upload e teste sua apresentação no Media Desk do evento no dia da sua
apresentação.

»

O tempo de cada apresentação será de 10min, sendo 8min de apresentação e 2min
de discussão.
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7.2. Formatação dos Pôsteres
•

O pôster deverá ser autoexplicativo. Sugere-se que seja estruturado contemplando os seguintes
subtítulos (quando aplicáveis): Título, Autores e afiliações institucionais, Introdução / Justificativa
/ Fundamentação, Objetivos, Delineamento / Métodos, Resultados, Discussão, Conclusões /
Considerações finais, Bibliografias (adotar as normas da ABNT) e endereço eletrônico (ou postal) de
contato do autor principal. Um exemplo será disponibilizado no site do evento.

•

O título do pôster deve ser idêntico ao do resumo enviado previamente para avaliação. Abaixo do
título (deixando uma linha de espaço) em letra menor deverá conter o nome dos autores e suas
respectivas vinculações institucionais. Quando houver mais de um autor, separá-los por ponto e
vírgula.

8. DA AVALIAÇÃO
8.1. O processo de avaliação dos trabalhos científicos que concorrerão ao PRÊMIO JAFF 2022 será realizado
pelo Comissão avaliadora composta por 4 membros estabelecidos de comissão científica do FAFF2022;

8.2. Os resumos científicos serão encaminhados à Comissão Avaliadora sem a identificação do(s) nome(s)
do(s) autor(es) e entidade/instituição;

8.3. A Comissão Científica do FAFF2022 encaminhará todos os resumos científicos que atenderem aos critérios
de inscrição deste edital para a comissão avaliadora;

8.4. A avaliação dos trabalhos submetidos para concorrer ao prêmio se dará em três etapas:
ETAPA ELIMINATÓRIA - nesta etapa serão avaliados os seguintes critérios:
•

Aspectos formais e estruturais do resumo científico seguindo a estrutura de submissão no site
do FAFF2022;

•

Enquadramento do resumo a categoria definida neste edital;
1.

Originalidade e relevância;

2.

Qualidade do delineamento / pacientes e métodos;

3.

Qualidade e clareza dos resultados apresentados;

4.

Adequação do texto no que tange a correlação entre os objetivos, resultados e conclusões do
resumo.
ETAPA CLASSIFICATÓRIA - Nesta etapa serão considerados os seguintes critérios

•

Os resumos serão avaliados mediante pontuação – na escala de 0 (zero) a 10 (dez) – para cada um
dos critérios apresentados a seguir, totalizando a pontuação máxima de 40 (quarenta) pontos.
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1.

Relevância científica e inovação para categoria proposta;

2.

Contribuições para a categoria a que se refere;

3.

Clareza e objetividade na apresentação escrita;

4.

Adequação da metodologia aos objetivos propostos pela experiência.

•

No processo de seleção desta etapa, os trabalhos deverão alcançar a média mínima de 5,0. Essa
nota será calculada pela média aritmética das notas emitidas para cada critério por cada avaliador
integrante da Comissão Avaliadora.

•

Para tanto, a nota final desta etapa será o resultado da média aritmética das notas de cada
avaliador, como mostram as equações abaixo:

Av1 = (c1+c2+c3+c4)/4
Av2 = (c1+c2+c3+c4)/4
Av3 = (c1+c2+c3+c4)/4
Av4 = (c1+c2+c3+c4)/4
NF = (Av1 + Av2+ Av3 + Av4)/4
NF > 5
Av1, Av2, Av3 e Av4: Avaliadores da Comissão Avaliadora; C1: Relevância científica e inovação para categoria proposta; C2: Contribuições
para a categoria a que se refere; C3: Clareza e objetividade na apresentação escrita; C4: Adequação da metodologia aos objetivos
propostos pela experiência; NF: Nota Final.

ETAPA FINAL
•

Após a etapa classificatória, os melhores trabalhos serão ordenados conforme a pontuação
obtida na avaliação e na apresentação oral, sendo premiados os três primeiros em cada categoria
estabelecida no item 3 deste edital;

•

Os resumos selecionados para a premiação, serão apresentados durante o FAFF2022 e avaliados no
momento da apresentação, por uma comissão composta por 03 membros;

•

Cada avaliador emitirá uma nota de acordo com o barema específico.

•

A nota final será o resultado da média aritmética das notas de cada avaliador.
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9. DOS VALORES E RECEBIMENTO DO(S) PRÊMIO(S)
9.1. O PRÊMIO JAFF 2022 distribuirá ao todo em premiações o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
9.2. Os três primeiros colocados em cada categoria serão contemplados com os seguintes prêmios em
dinheiro:

1º lugar: Prêmio em dinheiro no valor de R$ 5.000,00;
2º lugar: Prêmio em dinheiro no valor de R$ 3.000,00;
3º lugar: Prêmio em dinheiro no valor de R$ 2.000,00.

9.3. O pagamento será efetivado ao autor principal através de transferência bancária após a publicação
do artigo no JAFF.

9.4. O prêmio será pago ao autor principal/apresentador. Destacamos que a divisão entre os demais
autores, se houver, será de responsabilidade do autor principal.

9.5. Os autores dos trabalhos premiados deverão encaminhar o trabalho completo, em formato de artigo,
para publicação seguindo as normas do Jornal de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia – JAFF.

10. DOS RECURSOS
10.1. A Comissão Julgadora é a instância máxima de casos omissos e recursos das categorias discriminadas
neste edital;

10.2. O prazo para interposição de recurso será de 5 (cinco) dias após a divulgação da relação dos trabalhos
selecionados tanto na primeira quanto na segunda fase de avaliação.

10.3. Em cada fase de avaliação admitir-se-á um único recurso por candidato devidamente fundamentado,
sendo desconsiderado recurso de igual teor.

10.4. Os recursos deverão ser enviados para o e-mail: cientifico@inaff.org.br.
10.5. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerada, para tanto, a data
da confirmação do recebimento do recurso. Não serão aceitos recursos interpostos por outro meio
que não seja o especificado neste Edital.

10.6. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste item não serão avaliados.
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11. DA SUBMISSÃO DO ARTIGO NO JAFF
11.1. A data limite para submissão dos artigos científicos no site do JAFF é 30 de setembro de 2022
11.2. Os artigos serão submetidos através do site específico do Jornal (http://www.jaff.org.br/)
11.3. O artigo científico deverá seguir as regras de submissão de manuscrito do JAFF;

12. DOS CERTIFICADOS
12.1. Os certificados estarão disponíveis no site do congresso dez dias após o término do evento. Será
fornecido APENAS UM certificado por trabalho, com os nomes de todos os autores do mesmo.

13. DAS COMUNICAÇÕES
13.1. As comunicações entre o INAFF e os candidatos ao Prêmio dar-se-ão por meio do e-mail informado
pelo autor principal no momento da submissão do seu artigo.

13.2. A ausência de resposta às mensagens do INAFF, relativas ao Prêmio, no prazo de 07 (sete) dias

corridos, será entendida como desistência do Prêmio e o manuscrito será descartado e substituído
pelo subsequente em número de pontos.

13.3. Se forem sugeridos aprimoramentos ao texto dos artigos submetidos ao JAFF, o autor correspondente

deverá responder às comunicações sobre sua aceitação ou não da realização dos ajustes no prazo
máximo de sete dias úteis.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas nos comunicados, neste edital
e em outros a serem publicados.

14.2. As datas definidas neste regulamento podem ser alteradas, desde que informadas em tempo hábil.
14.3. Outras questões não previstas neste edital serão resolvidas pela Comissão Científica.
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