
 

 

 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

A comissão científica convida a todos envolvidos com a área da saúde, tanto dos 

serviços de saúde, quanto das instituições de ensino e pesquisa a compartilharem seus 

trabalhos científicos na VII SEMANA DE ENFERMAGEM. 

O prazo para submissão dos trabalhos será do dia 13/04 ao dia 29/04 de 2015 pelo 

e-mail: semanaenf2015@gmail.com 

O resultado dos trabalhos aprovados para apresentação será divulgado no site do 

evento até o dia 02/05. 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO 

 

Os trabalhos poderão ser encaminhados no formato de resumo simples (máximo 2500 

caracteres com espaço), em formato Word (DOC) sendo que no assunto é preciso colocar o 

eixo temático no qual o trabalho se encaixa. A totalidade das palavras incluirá: título, 

introdução, objetivos, metodologia, resultados, conclusão e referências (limite de cinco 

referências em formato ABNT). 

O número máximo de autores por trabalho é seis, incluindo o relator que precisa 

estar inscrito no evento, comprovando sua inscrição junto a comissão avaliadora no dia da 

apresentação. O não cumprimento dessa exigência inviabiliza a apresentação, bem como o 

recebimento de certificado. Será aceito no máximo dois trabalhos por relator.  

O texto deve ser digitado em parágrafo único, com fonte Times New Roman tamanho 

12, espaço simples, margens inferior, superior, direita e esquerda de 2,5 cm. O título deve ser 

inserido em letras maiúsculas negrito, centralizado com o limite de 15 palavras.   

Após o título, centralizados com a primeira letra de cada palavra em maiúsculo e, 

separados por vírgula, deverão ser inseridos o nome completo e por extenso dos autores, 

sublinhando o relator e incluindo o professor orientador. As credenciais devem ser colocadas 

em nota de rodapé. 

Após o resumo deverão ser incluídos 3 a 5 descritores (DECs Bireme – 

http://decs.bvs.br/) separados por ponto e vírgula, além da escolha de um dos eixos temáticos. 
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EIXOS TEMÁTICOS 

Serão aceitos trabalhos relacionados a área da enfermagem ou áreas afins, sendo que 

os eixos poderão incluir atividades relacionadas ao ensino, pesquisa ou extensão. 

 

Eixo 1: Saúde do Homem 

Eixo 2: Saúde do Adulto e Saúde do Idoso 

Eixo 3: Saúde da Criança 

Eixo 4: Saúde Mulher 

Eixo 5: Saúde do Trabalhador 

Eixo 6: Saúde Mental 

 

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

A modalidade será pôster eletrônico. As apresentações serão organizadas em salas e 

terão duração de 5 minutos cada uma, mais 5 minutos para arguições da comissão avaliadora. 

O pôster eletrônico deverá ser confeccionado conforme o modelo disponível no site do 

evento  e, posteriormente salvo em formato PDF para apresentação.  

Usar o formato de arquivo PowerPoint (PPT), em um único slide com configuração de 

página: 14,3cm x 25,40cm (largura x altura); slides dimensionados para: apresentação na tela 

(16:9); orientação de página: retrato. A letra utilizada deve ser Times New Roman.  Podem 

ser utilizadas imagens e figuras. 

A não adequação ao modelo inviabiliza a apresentação, bem como o recebimento de 

certificado. É de responsabilidade do relator comparecer no horário e sala divulgados com até 

10 minutos de antecedência para o preparo do PDF no projetor multimídia. Não serão aceitos 

pôsters em outro formato que não o eletrônico. 

 

CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 

 Será entregue um certificado para o relator do trabalho, no dia da apresentação, 

contendo o título do trabalho e o nome dos coautores. A entrega do certificado ocorrerá 

somente ao final de cada sessão, sendo, portanto necessária a permanência dos apresentadores 

durante todo o período. 
 


