
Normas para Submissão do Trabalho Científico 
 
Cronograma: 

• Submissão de resumos: Os resumos deverão ser submetidos até o 
dia 31 de maio de 2022 através do link 
https://forms.gle/zyDGSmQ4N54RQA3u5 

• Apreciação dos resumos pela Comissão Científica: até 03 de junho 
2022. 

• Divulgação da listagem trabalhos a serem apresentados por e-mail: 
até 04 de junho 2022. 

Serão aceitos resumos de trabalhos oriundos de estudo original, relato de 
experiência, estudo de caso (Necessitam de parecer do CEP) e estudos 
de revisão. 

Deverá ser atribuída uma das linhas de pesquisa indicadas abaixo, 
pertinente ao tema do resumo: 

• O Fazer Multidisciplinar dos Profissionais de Saúde 
• Tecnologias e processo de Enfermagem 
• Enfermagem e a Humanização do Cuidar 

 
Cada relator poderá apresentar até dois trabalhos. Em caso de aceite do 
resumo, o relator deverá efetuar sua inscrição no evento, obedecendo os 
prazos estabelecidos no cronograma. A não efetivação da inscrição 
implica em desclassificação do resumo. 
 

Modelo para o Resumo: 
Título: descrito com letras maiúsculas e sem abreviaturas. 

Autores: para cada autor, deverão estar descritas a formação, função e 
instituição a qual pertencem. O nome do relator deverá ser destacado em 
negrito. 

Texto: estruturado com no máximo, 500 palavras (excluindo título e 
autores), contendo os seguintes itens: Introdução, Objetivo(s), 
Método (tipo de estudo, local, população/amostra, coleta de dados, análise 
dos dados e aspectos éticos – incluir o número do parecer do 
CEP), Resultados (sem tabelas, gráficos e/ou figuras) 
e Conclusão ou Considerações Finais. 
Descritores: até três descritores, de acordo com os Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS) - http://decs.bvs.br/ 

Os trabalhos realizados com seres humanos deverão anexar ao final 
do resumo o parecer de aprovação do Comitê de ética e pesquisa. 

 
 



NORMAS PARA APRESENTAÇÃO 
 

As apresentações serão realizadas de maneira oral, utilizando slides 
(máximo 10 slides). A apresentação deverá ser construída de acordo com 
as orientações o modelo do template que será enviado juntamente com o 
e-mail de aceite do trabalho. 

Nos resultados é permitido o uso de imagens (incluindo tabelas, 
gráficos, mapas, dentre outros).  

Todas as informações de formatação da apresentação contidas no 
link devem ser seguidas (sem exceção).  

Cada autor terá até 10 minutos para apresentar o trabalho a uma 
comissão avaliadora no dia do evento. Na sequência, dois avaliadores 
terão 5 minutos para arguição.  

Serão premiados os trabalhos mais bem avaliados pela comissão 
avaliadora. 

 

  

 


