
 

 

 

NORMAS PARA O ENVIO DOS TRABALHOS 

 

A Submissão do trabalho está vinculada, obrigatoriamente, à 

inscrição prévia no evento. 

 

a. Envio do trabalho 

 

Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail: 

5jornadaenfermagemifes@gmail.com até o dia 24 de maio de 2018, sem 

prorrogação do prazo. O nome do arquivo do trabalho deve ser “RESUMO V 

JORNADA ENFERMAGEM”. A relação de trabalhos aceitos para apresentação 

no evento será divulgada até o dia 25 de maio de 2018. 

 

b. Submissão de trabalhos 

 

 Serão aceitos trabalhos nas categorias: projeto de pesquisa (o 

mesmo deve conter os seguintes tópicos: introdução, hipótese, 

objetivo primário e secundário, materiais e métodos e resultados 

esperados), revisão bibliográfica (introdução, objetivo, métodos, 

resultados e considerações finais) e pesquisa de campo (introdução, 

objetivo, materiais e métodos, resultados e conclusão). 

 Subáreas de submissão: 1. Bioquímica; 2. Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis; 3. Doenças Transmissíveis; 4. Saúde da Mulher; 5. 

Saúde da Criança; 6. Saúde do Idoso; 7. Saúde do Homem; 8. 

Saúde Mental; 9. Saúde do Trabalhador; 10. Urgência e Emergência; 

11. Patologia; 12. Avaliação dos Serviços de Saúde. 

 O número máximo de participantes por trabalho é 06: sendo 05 

alunos (máximo) e 01 orientador. 

 O tamanho máximo do texto é de 2.500 caracteres (resumo, não 

incluindo o título).  

 O texto deverá ser redigido em português, respeitando a 

nomenclatura técnico científica e as normas Vancouver. 
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 O arquivo a ser submetido deverá estar nos 

formatos DOC e PDF. 

 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A PREPARAÇÃO DO RESUMO 

 

 A Comissão Científica somente apreciará o resumo contido na seguinte 

ordem:  

 

 Título: Escrito em letras maiúsculas e alinhado à esquerda, no máximo 

15 palavras. Nem o título, nem o texto do resumo devem conter 

informações que permitam a identificação do local onde o trabalho foi 

realizado. Estas informações deverão ser apresentadas apenas no 

pôster ou durante a apresentação oral.  

 

RESUMO.  

 

 Categoria do painel: especificar a categoria do trabalho (projeto de 

pesquisa, revisão bibliográfica e estudo de campo).  

Autor(es): O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) estar escrito(s) 

imediatamente abaixo da categoria do painel. 

 Instituição: O nome da instituição a qual o(s) autor(es) pertence(m), 

deve estar escrito imediatamente abaixo do nome do último autor. Omitir 

as referências a Departamento, Divisão, Setor ou equivalente. Quando 

mais de uma instituição estiver envolvida, indicar com número o autor 

pertencente a cada uma delas.  

 O Resumo: deve ser digitado em fonte Arial, tamanho 12 e 

espaçamento simples entre linhas, margens justificadas.  

 Os descritores, em número de 03 (três) deverão estar de acordo com 

as normas cientificas para Descritores em Pesquisa, contidas no 

http://decs.bvs.br/ e devem estar escritos após o resumo. 

 Não incluir no resumo: figuras, tabelas ou gráficos. 

  A apresentação dos trabalhos ocorrerá no dia 30 de maio de 2018, às 

08:30 às 11:30 horas. 
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INSTRUÇÕES PARA O PREPARO DO PAINEL 

 

 O painel deve ser montado dentro das seguintes especificações:  

 Dimensão: A dimensão do painel deverá obedecer à medida padrão de 

1,20 m de altura por 0,90 m de largura. 

 Título: Deve ser escrito em letras maiúsculas de tamanho que permita 

a leitura a 3 metros de distância. Sugere-se que seja usada fonte de 

corpo 50 ou maior. As regras de notação e de nomenclatura devem ser 

observadas. 

 Nome(s) do(s) autor(es): O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) estar 

escrito(s) imediatamente abaixo do título. Sugere-se que seja usada uma 

fonte de corpo 20.  

 O banner deve conter a logomarca da instituição de origem dos 

autores, na margem superior esquerda. 

 

 

AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO DOS MELHORES PAINÉIS 

 

 Para a premiação, serão concedidos 3 prêmios, sendo uma para 

o melhor painel de cada modalidade. 

 Os painéis serão avaliados por 2 avaliadores e cada relator terá 

um tempo de apresentação entre 5 a 10 minutos. 

 Só concorrerão à premiação trabalhos que não foram premiados e 

apresentados anteriormente. 

 


