
 

1. NORMAS PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

Prazo para envio de resumos: 24/04/2022 

 

Os trabalhos deverão ser encaminhados sob a forma de resumo simples, com no mínimo 1000  

e no máximo 2000 caracteres; a totalidade de caracteres do resumo incluirá objetivos, método, 

resultados, conclusão, contribuições ou implicações para a Enfermagem. 

O texto deverá ser digitado sem parágrafos, de acordo com a norma culta da língua que foi 

submetido. Não incluir figuras, tabelas ou quadros. Serão aceitos resumos em português, inglês 

ou espanhol, de acordo com o idioma do país de origem do autor do trabalho. 

O título completo deverá ser escrito em campo específico, e em letras maiúsculas. O nome do 

relator deverá ser informado no ato da submissão. Deverá adicionar até três descritores (DECs 

Bireme – http://decs.bvs.br/) e indicar um dos eixos ou área temática a seguir: 

Eixos: 

EIXO 1- Modificações impactantes para a Enfermagem diante do contexto pandêmico. 

EIXO 2- Como a Enfermagem enfrentará o contexto pós-pandêmico? 

 

Cadastrar no ato do envio a categoria profissional, titulação, cargo ou função dos autores, 

instituição de origem e um endereço eletrônico válido do relator para contato. É obrigatório 

que o relator do trabalho esteja inscrito no evento para que o trabalho submetido seja aceito 

para apresentação. Cada relator poderá submeter no máximo dois trabalhos. Critérios para a 

avaliação dos resumos 

Além dos requisitos de preparação dos resumos listados, o processo de avaliação seguirá as 

seguintes regras: 

1. O conteúdo do resumo deve ser relevante para o tema central da 83ª Semana Brasileira de 

Enfermagem (SBEn); 

2. A XIV Mostra Científica do Curso de Graduação de Enfermagem da ESA/UEA relacionará à área 

temática escolhida; 

http://decs.bvs.br/)


 

3. O conteúdo deve apresentar coerência teórica e metodológica; 

4. Deverá haver encadeamento lógico entre as partes, tornando a totalidade do texto 

consistente e compreensível para o leitor; 

5. O resumo deve ser escrito de maneira clara, coerente e concisa. 

 

Modalidades de trabalhos científicos 

 

O relator deverá optar pela forma de apresentação do trabalho: E-pôster e comunicação 

coordenada. Entretanto, a Comissão Científica poderá redirecionar a forma de apresentação 

dos trabalhos selecionados, segundo critérios de avaliação do mérito científico por pares. Para 

facilitar a organização e distribuição dos trabalhos inscritos nas modalidades Comunicação 

Coordenada e Pôster, de acordo com as áreas afins, os autores deverão escolher a área 

temática e indicar no formulário de inscrição. 

1. Comunicação coordenada: 

Nesta modalidade, o número máximo de autores é 5 (cinco).  

 

Na modalidade comunicação coordenada, as apresentações serão organizadas com temas 

afins. O tempo de apresentação será de 05 minutos.  Os trabalhos serão apresentados na forma 

oral de acordo com grade de apresentação específica e acesso às salas de apresentação. 
 

 

Modelo de apresentação 

 

2. E-Pôster 

Nesta modalidade, o número máximo de autores é 5 (cinco).  

Os E-posters devem ser elaborados rigorosamente dentro das normas a seguir: 

Usar o formato de arquivo Power Point (PPT), em um único slide. Tamanho de página: 14cm x 

25cm (largura x altura); 

Orientação de página: Retrato; 

Tipo de fonte e tamanho de letra: Times New Roman, tamanho mínimo 10. É permitida a 

utilização de imagens e gráficos. 



 

Será fornecido o modelo específico no site do evento. 

 

Os E-posters serão recebidos até o dia 10 de maio. A apresentação dos relatores devem seguir 

as orientações postadas no site do evento. A organização do evento não se responsabilizará 

por trabalhos que forem entregues fora do prazo ou elaborados fora das normas estabelecidas. 

2. NORMAS PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS CONCORRENTES A 

PRÊMIOS 

Esta modalidade destina-se aos trabalhos científicos selecionados pela XIV Mostra Científica do 

Curso de Graduação de Enfermagem da ESA/UEA que concorrerão aos prêmios. 

Para concorrer a um dos prêmios, o autor/relator deve estar inscrito na XIV Mostra Científica do 

Curso de Graduação de Enfermagem da ESA/UEA. 

 

IMPORTANTE:  

Após a submissão, os trabalhos serão avaliados em duas rodadas. 

 

A apresentação (E-pôster ou comunicação coordenada) seguirá as normas de cada modalidade 

e terá cronograma divulgado no site do evento. 

Como condição para receber a premiação o trabalho deve ser apresentado pelo relator. 

 

Atenção ao anexar o seu arquivo! Verifique se realmente é o arquivo correto a ser anexado no 

sistema. 


