Universidade Federal de Pernambuco
Centro Acadêmico de Vitória
Núcleo de Enfermagem

Normas para submissão de Resumos Científicos para a IX
Semana de Enfermagem 2018

1. Período de inscrição de submissão de resumos
Os resumos em formato *.doc devem ser encaminhados para o e-mail:
resumosenfcavufpe@gmail.com, no período de 28 de abril a 12 de maio de 2018.
Observação: Colocar no título do e-mail a categoria do trabalho (conforme item
2.4) e a área (básica, hospitalar ou saúde coletiva).
2. Informações Gerais sobre a submissão de resumos:
2.2 Cada relator (primeiro autor) poderá apresentar até 2 trabalhos. O máximo de
autores permitidos são de 6(seis), incluindo o orientador;
2.3 É obrigatória a participação de um professor (não necessariamente vinculado
a UFPE) e/ou enfermeiro entre os autores;
2.4 Categoria de trabalho:
o

artigo original;

o

relato de casos e/ou de experiências;

o

artigos de revisão bibliográfica, integrativa ou sistemática da
literatura.

2.4 O resumo deve estar em português ou inglês, digitado em fonte Times New
Roman, tamanho 12, formatados com margens superior e inferior (3,0 cm) e
margens direita e esquerda (3,0 cm), com espaçamento simples entre linhas e
justificado.
2.5 O mesmo deve conter: título, introdução, objetivos, metodologia, resultados,
conclusão, contribuições/implicações para a Enfermagem. Não incluir siglas,
figuras, tabelas, gráficos e nem referências bibliográficas;
2.6 O título deverá ser escrito em letras maiúsculas, em tamanho 14, centralizado
e em negrito. O título não deve exceder 15 palavras;
2.7 Após o título, citar os autores em tamanho 12, centralizado e em itálico (com
numeração sobrescrita), sublinhando-se o nome do relator;

2.8 O resumo deve conter entre 150 e 300 palavras.
2.9 Abaixo do resumo, citar os descritores (mínimo 3 e máximo de 5), constantes
no DECs Bireme: http://decs.bvs.br/.
2.10 Em nota de rodapé citar, em tamanho 12 e alinhado à esquerda, os
departamentos ou núcleos aos quais os autores estão vinculados, bem como a
instituição de ensino e o e-mail do relator para correspondência.
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Divulgação do resultado
A divulgação dos trabalhos aprovados será até 20 de maio de 2018 no site

https://www.ufpe.br/cav e mídias sociais.

4

Critérios de avaliação dos resumos:
Além dos requisitos de preparação dos resumos listados, o processo de avaliação

seguirá as regras a seguir:
1) O conteúdo do resumo deve ser relevante para a Semana da Enfermagem da
UFPE-CAV;
2) O conteúdo deve apresentar coerência teórica e metodológica;
3) Encadeamento lógico entre as partes do resumo, tornando a totalidade do texto
consistente e compreensível para o leitor;
4) O resumo deve ser escrito de maneira clara, coerente e concisa.

5. Modelo para elaboração de resumo para IX Semana de Enfermagem 2018

TÍTULO DO TRABALHO
Autor B. One Jr. 1, Author Two 2
O resumo para congresso deve conter as informações necessárias e mais relevantes. Este
é um modelo que serve para exemplificar como o resumo deve ser elaborado a fim de
ser submetido à comissão científica da IX Semana de Enfermagem - 2018 que ocorrerá
no CAV. Lembre-se que as seções devem ser descritas no resumo, a saber: introdução,
objetivo, métodos, resultados, conclusões e contribuições/implicações para a
Enfermagem. Contudo, não devem ser citadas.
Descritores: Enfermeiros, Recursos humanos, Papel do profissional.
Categoria do trabalho: Artigo original
Nota de rodapé:
1
DepartamentodeXxxxxeXxxxx, UniversidadedeYyyyy, Yyyyy.
2

2

DepartamentodeXxxxx, CentrodeYyyyy, Yyyyy.
relator@email.xx
6. Regras para elaboração do Pôster:


O tamanho do pôster deverá ser de 90cm de largura x 120 cm de altura;



O Pôster deve conter os dados do resumo e recomenda-se que sejam
acrescentadas figuras, tabelas, gráficos ou outros recursos que traduzam a
ideia apresentada no resumo;



O tamanho mínimo da letra deverá ser de 28;



O pôster deverá ser fixado no cavalete devidamente identificado na quadra do
CAV no dia 23 de maio 2018 às 12:30h.



Cada autor deverá estar ao lado de seu pôster, no horário das 13: 00h às
14:00h, no dia da apresentação e à disposição da comissão científica e dos
visitantes para responder aos questionamentos.

7. Os melhores trabalhos serão premiados com menção honrosa.
8. A comissão organizadora se reserva o direito de efetuar ajustes que forem
necessários. Caso isso ocorra, os autores dos resumos serão comunicados por
meio do e-mail contido no resumo.
8. Os casos omissos serão analisados e solucionados pela Comissão
organizadora da IX Semana de Enfermagem do CAV/UFPE.
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Comissão Organizadora da IX Semana de Enfermagem do CAV/UFPE

do

e-mail:

