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ISCISA 

Direcção Científica 

Inscrições 

As inscrições decorrerão de 01 de Março a 30 de Maio de 2019, por meio do 

formulário de inscrição a enviar para o email: jcientificas@iscisa.ac.mz, feito o 

depósito do valor na conta Standard Bank do ISCISA, nº 104-147843-100-9 e 

apresentar o comprovativo do depósito na Contabilidade do ISCISA, sito na 

Avenida Tomás Nduda, 977 R/C, telefax: 21496083. 

 

 

 

 

Resumo (Comunicação Oral e Poster) 

Estrutura 

 Título; 

 Lista de autores e afiliação; 

 Introdução; 

 Métodos / metodologia; 

 Resultados e discussão; 

 Conclusões;  

 Palavras-chave.  

Formatação 

 Fonte ou tipo de letra “Times New Roman”; 

 Tamanho de letras 11; 

 Espaçamento simples (1 pt) e justificado; 

 Máximo 350 palavras. 

Todos os resumos devem estar escritos em Língua Portuguesa. 

Período e endereço de submissão   

 

 01 de Abril a 20 de Maio; 

 Pelo endereço eletrónico: jcientificas@iscisa.ac.mz 

 
 Para mais informações, consulte a página Web do ISCISA: www.iscisa.ac.mz 
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Participantes Com trabalho 

científico 

Sem trabalho 

científico 

Docentes do ISCISA e ICSM 400,00 Mts 600,00 Mts 

Discentes do ISCISA e ISCSM 300,00 Mts 400,00 Mts 

Discentes de outras instituições 500,00 Mts 650,00 Mts 

Investigadores nacionais 800,00 Mts 1.000,00 Mts 

Investigadores  internacionais 1.500.00Mts 2.000,00Mts 



 Debater a importância da multidisciplinaridade e intersectorialidade 

na prevenção e no controlo das doenças não transmissíveis e trauma; 

 Identificar prioridades de pesquisa para a consciencialização das 

comunidades sobre as consequências destas doenças que ameaçam a 

qualidade de vida de indivíduos; e   

 Promover o intercâmbio cientifico com instituições e investigadores 

nacionais e internacionais. 

 

Este evento terá como patronos os seguintes cursos:  Saúde Pública, 

Serviço Social, Nutrição, Administração e Gestão Hospitalar, e Psicologia 

Clínica.   

 

Áreas Temáticas: 

 Políticas e estratégias; 

 Determinantes sociais das DCNTT; 

 Epidemiologia e estatísticas; 

 Promoção, prevenção de riscos e vulnerabilidades; 

 Rastreio e diagnóstico; 

 Organização dos Serviços de saúde hoje e no futuro; 

 O papel dos Cuidados de Saúde Primários no controlo das DCNTT; 

 Patologias (Hipertensão arterial, diabetes e insufiência renal crónica); 

 Saúde mental; 

 Cancros em adultos e crianças; 

 Violência e trauma; 

 (In) actividade física vs obesidade; 

 Doenças cardiovasculares negligenciadas e pulmonares crónicas; 

 Formação de recursos humanos para responder aos novos desafios; 

 O papel das novas Tecnologias de Saúde; 

 Entre outras. 

 

Local de realização do evento 

Auditório principal e salas do ISCISA.  

 

Actividades principais 

 Sessões plenárias 
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Moçambique - prioridade na formação e investigação no 

Introdução 

O Instituto Superior de Ciências de Saúde  (ISCISA)  é uma instituição de 

Ensino  Superior Politécnico, Pública que atribuí  graus de Licenciatura e 

Mestrado, podendo ainda oferecer o grau de Doutoramento, desde que 

filiado a uma Universidade.  

 

O ISCISA tem priorizado a investigação científica para incutir no seio dos 

estudantes, docentes e investigadores a cultura de pesquisa dos principais 

problemas que afectam as populações.  

 

Por isso, este ano o ISCISA realiza as XV Jornadas Científicas,  nos dias 

05 e 06 de Junho, cujo lema  é “Doenças Crónicas Não Transmissíveis e 

Trauma em Moçambique - prioridade na formação e investigação do 

ISCISA”. 

 

Justificativa  

Moçambique está em transição demográfica e epidemiológica, onde as 

doenças transmissíveis e não transmissíveis convivem simultaneamente.  

As doenças não transmissíveis, incluindo o trauma, são actualmente um 

problema de saúde pública  e têm estado a afectar, principalmente, pessoas 

em idade produtiva, ameaçando a sustentabilidade do Serviço Nacional de 

Saúde e comprometendo o alcance dos Objectivos de Desenvolvimento 

Sustentável.  O seu controlo e a sua mitigação exigem  uma mudança de 

paradigma na formação e pesquisa, com vista  a criar evidências 

científicas que apoiem na tomada de decisões em saúde. 

 

Objectivos: 

 Apresentar e debater resultados de pesquisas sobre o perfil, 

tendências, estratégias de promoção, prevenção de riscos e 

vulnerabilidades,  rastreio/diagnóstico, tratamento e reabilitação no 

País; 

 Mobilizar e discutir o papel das instituições de formação superior em 

saúde, para a criação de evidências que contribuam para o controlo e 

mitigação das doenças não transmissíveis e trauma;  

 Avaliação do Estado Nutricional; 

 Avaliação Psicológica. 

 

Critérios de participação 

Estas jornadas estão abertas a todos estudantes do ISCISA e de outras 

instituições de Ensino Superior (devidamente identificados), docentes, 

investigadores e demais interessados. Salientar que a participação é condicio-

nada à inscrição, que decorrerá de 01 de Março a 30 de Maio de 2019.  

Submissão, selecção e avaliação das propostas de trabalhos científicos 

Para os participantes que queiram apresentar trabalhos, estes deverão ser sub-

metidos ao Departamento de Investigação, de 01 de Marco a 20 de Maio de 

2019, em  formato electrónico, pelo seguinte e-mail: jcientificas@iscisa.ac.mz. 

Deve-se indicar na página do resumo o nome completo e a proveniência 

(turma, curso ou instituição). 

Nota: no acto da submissão do resumo do trabalho, os participantes deverão 

submeter igualmente meia página do resumo do seu Currículum Vitae 

(biografia curta). 

 

Os trabalhos dos estudantes serão classificados para efeitos de atribuição de 

prémios, tendo em conta o seu enquadramento nos objectivos das jornadas e a 

observância regulamento da elaboração dos trabalhos científicos em vigor no 

ISCISA, atendendo e considerando os seguintes critérios: 

 

 Relevância: avaliar a importância do trabalho no âmbito das doenças 

cronicas não transmissíveis; 

 Aplicabilidade: avaliar o grau e a extensão dos benefícios alcançados com 

os resultados da pesquisa e as respectivas propostas para a solução; 

 Rigor Científico: avaliar a correcta utilização de metodologia, 

amostragem, análise e adequação às conclusões;  

 Clareza: avaliar a transparência e compreensão do tema. 

A avaliação dos trabalhos será feita pela Comissão Científica das Jornadas. 
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