
 

XX SEMANA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM 

XIX MOSTRA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS  

NORMAS DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

TEMA CENTRAL: “ENFERMAGEM: VISÃO MULTIDISCIPLINAR DO CUIDADO” 

DATA: 26/09 A 30/09/2022 

 

As inscrições dos resumos deverão ser realizadas até o dia 21/09/2022 exclusivamente pelo e-mail: 

gepeseurisan@gmail.com 

 

Indicar, acima do título do resumo, alinhado à direita, em negrito, uma das seguintes áreas temáticas 

para inscrição do trabalho:  

- Enfermagem no cuidado à mulher;  

- Enfermagem no cuidado à criança;  

- Enfermagem no cuidado ao adulto;  

- Enfermagem no cuidado à Saúde do idoso;  

- Enfermagem na saúde do trabalhador;  

- Enfermagem na saúde mental;  

- Enfermagem na saúde coletiva;  

- Gestão/gerenciamento dos serviços de saúde;  

- Sistematização da assistência de enfermagem (SAE).  

- Educação permanente em Saúde 

 - Educação em Saúde  

- Interprofissionalidade/ interdisciplinaridade em Saúde  

- Segurança do paciente  

- Empreendedorismo em enfermagem  

- Tecnologias e enfermagem  

- Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS)  

- Cuidados Paliativos  

 

 

Os resumos devem:  

- Ser apresentados em modalidade expandidos com 1.000 a 1.500 palavras.  

- Ser editados em Word for Windows, fonte Times News Roman, margens de 2 cm, corpo 11 e espaço 

entre linhas de 1,5 e em parágrafo único.  

- Conter: Introdução, Objetivos, Método, Resultados/Discussões, Conclusões e referências. 

- O texto deverá ser escrito em parágrafo único; 

- Indicar 3 descritores, ao final do resumo, de acordo com a terminologia em saúde (DECS), que pode 

ser encontrado no site: http://decs.bvs.br/  

- Conter título em letras maiúsculas (centralizado), nome de todos os autores, sublinhar o nome de 2 

relatores (alinhado à direita, logo abaixo do título).  

- Na sequência indicar a instituição principal ao qual o estudo está vinculado e e-mail do relator 

(centralizado). Não colocar a titulação dos autores.  

- Os trabalhos poderão derivar de pesquisas, relatos de experiências, trabalhos de conclusão de curso, 

revisões narrativas e integrativas, notas prévias e ensaios acadêmicos.  

- Os trabalhos inscritos são de inteira responsabilidade dos autores;  

- Os autores poderão submeter no máximo 5 trabalhos;  

- O trabalho pode ter no máximo 6 autores (dentre esses destacar dois relatores);  

- Os relatores poderão apresentar no máximo 3 trabalhos;  

- Os relatores deverão estar inscritos no evento.  
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Importante:  

Haverá emissão de um único certificado com o nome de todos os autores. Resumos que não 

obedecerem às normas acima descritas não serão avaliados e nem reenviados aos autores para 

readequação. Apresentação dos trabalhos selecionados:  

Formato do pôster: 

- O pôster deverá ter como medida: 60cm (largura) e 90cm (altura); nele devem constar o título do 

trabalho, autores e e-mail do relator, instituição e o serviço ao qual o trabalho está vinculado. Além 

disto, devem ser incluídos a introdução, objetivos, método, resultados, conclusões e referências 

(máximo 5). (O modelo do pôster está descrito abaixo); 

- Os pôsteres deverão ser fixados pelos autores no dia e hora indicados no cronograma do evento; 

- A seção de eventos não se responsabiliza pela retirada dos mesmos;  

- A apresentação será no máximo de 5 minutos;  

- Todos os resumos serão publicados nos ANAIS do evento.  

 

 

______________________________________________________________________  

MODELO RESUMO  

 

Área temática  

 

 

TÍTULO DO RESUMO 

 

 

Francisco Carlos Pinto Rodrigues  

Rosane Fontana  

Alessandra Frizzo da Silva  

 

 

Nome da instituição que o trabalho está vinculado: 

E-mail dos relatores: 

 

 

Introdução: xxxxxxxxxxxxxxxxx. Objetivos: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Método: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Resultados/Discussões: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Conclusões: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Referências: xxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Descritores: mínimo 3.  
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