
 

Apresentação 

O grupo de pesquisa do CNPq - Centro Brasileiro de Pesquisas Baseadas em Evidências – 
COBE tem o prazer de convidá-lo para a 1ª edição da COBRAPE – Conferência Brasileira 
de Pesquisas Baseadas em Evidências. O evento será realizado em Florianópolis/SC, nos 
dias 8 e 9 de novembro de 2019, como parte das comemorações de cinco anos de criação 
do COBE UFSC.  

A COBRAPE tem como objetivo promover a pesquisa baseada em evidências, estimulando 
a presença de ex-alunos do COBE, bem como de novos pesquisadores, formando novas 
redes de pesquisa entre interessados na temática em todo o país. 

A programação de dois dias inclui nove palestrantes nacionais e três internacionais. 

Os participantes terão a oportunidade de se inscrever para apresentação de pôsteres, em 
duas categorias diferentes: protocolo ou artigo de revisão sistemática. Os três melhores 
trabalhos apresentados em cada categoria receberão um certificado de menção honrosa. 
O primeiro lugar em cada categoria receberá também um prêmio, que será entregue na 
solenidade de encerramento.   

Local: FIESC – Bairro Itacorubi – Florianópolis - SC 

Data: 8 e 9 de novembro de 2019 

Inscrições: 8 de agosto a 8 de novembro 

 

1. Programação  

Dia 8 de Novembro (sexta-feira) 

 

Horário Atividade  

08:00-09:00 Credenciamento 

09:00-09:30 Cerimônia de abertura 

09:30-10:30 

Cinco anos de ensino da 

pesquisa baseada em evidências: 

desafios e conquistas 

Profa. Graziela De Luca Canto 

(https://orcid.org/0000-0002-7986-8317) 

Universidade Federal de Santa Catarina 

10:30-11:30 
A decisão sobre fazer ou não a 

meta-análise 

Prof. André Luís Porporatti 

(https://orcid.org/0000-0003-4379-9695) 

Universidade Federal de Santa Catarina 

11:30-13:30 Horário do almoço 

13:30-14:15 
A viabilidade de uma revisão 

sistemática 

Prof. Heitor Marques Honório 

(https://orcid.org/0000-0003-0231-3409) 

Faculdade de Odontologia de Bauru-USP 

14:15-15:00 

Revisões sistemáticas e meta- 

análises: desafios para a escolha 

da pergunta 

Profa. Lucianne Cople Maia de Faria 

(https://orcid.org/0000-0003-1026-9401) 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

https://orcid.org/0000-0002-7986-8317
https://orcid.org/0000-0003-4379-9695
https://orcid.org/0000-0003-0231-3409
https://orcid.org/0000-0003-1026-9401


15:00-15:45 Erros comuns em meta-análises 

Profa. Alessandra Reis 

(https://orcid.org/0000-0001-6798-2094) 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

15:45-16:15 Coffee-break 

16:15-17:00 
Os desafios na identificação do 

viés de publicação 

Prof. Gustavo José Martiniano Porfírio 

(https://orcid.org/0000-0003-0650-902X) 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul 

17:00-17:45 

GRADE para avaliação da 

certeza da evidência científica em 

revisões sistemáticas 

Profa. Carolina de Castro Martins 

(https://orcid.org/0000-0001-9072-3226) 

Universidade Federal de Minas Gerais 

19:45 
Festa de confraternização por 

adesão 
Hotel Majestic (https://www.majesticpalace.com.br) 

 

Dia 9 de Novembro (sábado) 

 

Horário Atividade  

08:00-08:30 Montagem dos pôsteres 

08:30-09:30 Apresentações dos pôsteres 
O autor principal de cada trabalho deve fica ao lado do 

pôster neste horário 

09:30-10:00 Coffee-break 

10:00-10:45 

A revisão sistemática como fonte 

para financiamentos e 

estruturação de grupos de 

pesquisa 

Prof. Luis André Mezzomo  

(https://orcid.org/0000-0002-2078-336X) 

Universidade Federal de Santa Catarina 

10:45-11:30 

Revisão sistemática versus 

revisão integrativa: semelhanças 

e diferenças  

Profa. Paula Diniz 

(https://orcid.org/0000-0002-9782-3366)  

Universidade de Brasília 

11:30- 13:30 Horário do almoço 

13:30-14:30 

Application of evidence-based 

synthesis in clinical practice - 

knowledge translation 

Prof. Carlos Flores-Mir* 

(https://orcid.org/0000-0002-0887-9385) 

University of Alberta, Canada 

14:30-15:30 

How systematic review can 

change health policies – an 

example from early life diet 

Profa. Vanessa Garcia-Larsen* 

(https://orcid.org/0000-0002-0003-1988) 

Johns Hopkins Bloomberg School of Public 

Health/Harvard Medical School, United States 

 

15:30-16:30 
Assessing scientists for promotion 

and tenure: can we do better 

Prof. David Moher* 

(https://orcid.org/0000-0003-2434-4206) 

University of Ottawa, Canada 
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https://orcid.org/0000-0002-2078-336X
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https://orcid.org/0000-0003-2434-4206


16:30-17:15 
Simpósio discussão com os três  

palestrantes internacionais. 

Prof. Carlos Flores-Mir, Profa. Vanessa Garcia-Larsen, 

Prof. David Moher 

17:15-18:00 
Solenidade de encerramento, com a premiação dos apresentadores dos pôsteres (para 

receber a premiação, um dos membros da equipe precisa estar presente na solenidade)  

18:00 Coquetel de encerramento  

* Os palestrantes internacionais falarão em inglês, mas haverá tradução simultânea.  

 

 
 
2. Regulamento para inscrição de trabalhos 

Cada participante poderá inscrever-se para apresentação (como autor principal) de apenas 
um trabalho. Os trabalhos serão publicados em anais na forma de e-book e ficarão 
disponíveis no site cobe.paginas.ufsc.br. 

 

2.1 Trabalhos 

Serão aceitos trabalhos em duas categorias: 
a. Revisões sistemáticas, com ou sem meta-análises, overviews, scoping reviews, 
estudos epidemiológicos sobre revisões sistemáticas, cujo relatos devem ser baseados no 
PRISMA.  
b. Protocolos de Revisões Sistemáticas, com ou sem meta-análises, de overviews, ou 
de scoping reviews, de estudos epidemiológicos sobre revisões sistemáticas, cujo relatos 
devem ser baseados no PRISMA-P e PROSPERO.  
 
*Os trabalhos devem ser inéditos, não tendo sido publicado sob qualquer forma impressa 
ou eletrônica até o momento da inscrição no evento. 
 

2.2 Normas para a inscrição dos resumos  

Todos os resumos devem ser enviados em folha A4, letra Arial 12, espaçamento duplo, 
margem de 2,54 cm de cada lado. Devem ser escritos em português. Salvos em PDF. Os 
resumos que não obedecerem à configuração solicitadas serão desclassificados.  

A parte de identificação dos resumos é igual para ambas as categorias (artigo completo ou 
protocolo), a saber: 

 

Identificação 

- Categoria: deve definir se é artigo completo ou protocolo. 

- Título: no máximo 120 caracteres. Deve identificar a categoria do trabalho (revisão 
sistemática, com ou sem meta-análise, overview, scoping review, estudo epidemiológicos 
sobre revisões sistemáticas). 
- Autores: os nomes devem ser separados por vírgulas, sem espaçamento entre as 
iniciais. No máximo, 9 autores. Exemplo: Silva BC*, Machado MAL, Mattos IB. (Atenção: o 
apresentador, identificado asterisco, deve ser o primeiro autor e responsável pela 
submissão do resumo). 



- Afiliação: a principal instituição vinculada ao trabalho deve ser citada. Exemplo: 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis-SC 

- Palavras-chave: de 3 a 6 palavras, separadas por ponto-e-vírgula. 

 

O Resumo propriamente dito é diferente para cada categoria: 

Categoria Artigo Completo 

 - Resumo: deve ter, no máximo, 1.500 caracteres (sem contar espaços). Deve ser 
estruturado, contendo Objetivos (pergunta de pesquisa), Métodos (protocolo, critérios de 
elegibilidade, estratégia de busca, bases utilizadas, literatura adicional, seleção dos 
estudos, extração dos dados, risco de viés, GRADE, etc.), Resultados, Conclusões (com 
limitações). As palavras: Objetivos, Métodos, Resultados e Conclusão, devem estar 
explicitadas no Resumo sob a forma de tópicos. Deve ser claro e objetivo, baseando-se no  
PRISMA (http://www.prisma-statement.org). 

 

Categoria Protocolo 

Resumo: O Resumo deverá ter, no máximo, 1.500 caracteres (sem contar espaços). 
Deve ser estruturado, contendo Objetivos (pergunta de pesquisa), Métodos 
(PICOS/PECOS/PIRD, critérios de elegibilidade, estratégia de busca, bases que serão 
utilizadas, literatura adicional, como será realizada a seleção dos estudos, extração dos 
dados, risco de viés, GRADE, etc.), Análise de dados (como serão analisados os 
resultados). Salvo em PDF. Deve basear-se no PRISMA-P 

(http://www.prisma-statement.org/Extensions/Protocols.aspx) e no PROSPERO 
(https://www.crd.york.ac.uk/prospero/ ) 

 

Preparo dos pôsteres para apresentação 

Os pôsteres (independente da categoria) devem ser escritos preferencialmente em inglês. 

Devem apresentar as dimensões de 80 x 150 cm e conter uma cordinha para pendurar. O 
título deve ser em letras maiúsculas. O apresentador obrigatoriamente deverá ser o 
primeiro autor do trabalho e o sobrenome e iniciais deverão ser identificados pelo asterisco 
e foto no canto superior direito. Abaixo do título e com letras menores devem aparecer os 
nomes dos autores, do departamento, da instituição, da cidade e do estado. 

Devem conter o logotipo da instituição do apresentador e também o logotipo do evento 
COBRAPE, disponível em: http://cobe.paginas.ufsc.br/  

 
2.3 Premiação dos trabalhos 

A premiação acontecerá no dia 9 (sábado) durante a solenidade de encerramento. A 
comissão avaliadora usará critérios baseados no AMSTAR 
(https://amstar.ca/Amstar_Checklist.php) para selecionar os melhores trabalhos em cada 
categoria.  

 

 

 

http://www.prisma-statement.org)/
http://www.prisma-statement.org/Extensions/Protocols.aspx)
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https://amstar.ca/Amstar_Checklist.php)


3 Cronograma 

3.1 Inscrição de trabalhos 

 

Abertura de Inscrição Pôster De 4 a 18 de Setembro de 2019 

Período de Avaliação Pôster De 19 a 20 de Setembro de 2019 

Resultado Dia 23 de Setembro de 2019 

 

Link para inscrição de trabalhos: http://inscricoes.ufsc.br/activities/3822 

 

 

3.2 Inscrições para participar do evento 

Categorias de participação: 

 

Categorias 

Até 8 de 
setembro  

(R$) 

De 9 de setembro 
até 8 de outubro 

(R$) 

De 9 de outubro até 
8 de novembro  

(R$) 

Estudantes regulares da UFSC 
(somente graduação e pós)  

199,00 259,00 309,00 

Estudantes (graduação e pós) 
outras instituições 

259,00 319,00 369,00 

Ex-alunos de cursos do COBE 
(extensivo, intensivo, meta-
análise) 

309,00 369,00 419,00 

Professores da UFSC ou não, 
outros profissionais 

359,00 419,00 509,00 

 

Link para inscrição para participar do evento: http://inscricoes.ufsc.br/activities/3823  

Data para inscrição dos participantes: de 8 de agosto a 8 de novembro de 2019 
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4 Informações 

 
e-mail: cobeufsc@gmail.com 
site: www.cobe.paginas.ufsc.br 

http://inscricoes.ufsc.br/activities/3822
http://inscricoes.ufsc.br/activities/3823
mailto:cobeufsc@gmail.com

