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INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

 
1. Envio do trabalho 

 
 

Os trabalhos devem ser enviados via site do evento, entre o dia 09 de 

setembro até o dia 18 de outubro de 2019, às 23H59. A relação de trabalhos 

aceitos para apresentação no evento será divulgada até o dia 01 de novembro de 

2019. 

2. Submissão de trabalhos 

 
 

 Serão aceitos trabalhos nas categorias: revisão de literatura, relato de caso, 

pesquisa de campo e estudo experimental; 

 Os resumos poderão ser submetidos em duas

 categorias de apresentação: painel (formato banner) ou comunicação oral; 

 Deverá ser apontada a área temática do resumo: área humanas e sociais; 

área da saúde. 

 O número máximo de participantes por trabalho é 05 autores; 

 O tamanho máximo do texto é de 2500 caracteres (incluindo espaços entre 

palavras), sem inclusão do título. 

A estrutura dos trabalhos deve respeitar o tipo de pesquisa: 

 Pesquisa de campo/ Experimental 

 Introdução 

 Objetivo 

 Materiais e Métodos 

 Resultados 

 Conclusão 

 Revisão de Literatura 

 Introdução 

 Objetivo 

 Métodos 

 Resultados 

 Considerações finais 



 
INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR 

Rua Rio Branco, 216, Centro, CEP 65020-490, 
 São Luís /MA - Fone: (98) 3878.2120 

Credenciado pela Portaria Ministerial nº 1764/2006,  
D.O.U. 211 de 03.11.2006, Seção 01, Folha14 

 

 

 Relato de Caso 

 Introdução 

 Relato do caso 

 Conclusão 

 
 

 O texto deverá ser redigido em português, respeitando a nomenclatura técnica 

científica e as normas Vancouver nas referências ou ABNT; 

 O arquivo a ser submetido deverá estar nos formatos DOC. 

 

 
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. 

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

abaixo do título. 

 O apresentador do trabalho precisa estar devidamente inscrito no evento e deve 

ter o nome em destaque no painel. 

 Categoria do painel: especificar a categoria do trabalho (revisão de literatura, 

pesquisa de campo, relato de caso ou estudo experimental). 

 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. 
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 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/ 
 

 Não incluir no resumo: figuras, tabelas ou gráficos. 

 
 A apresentação seguirá o cronograma estabelecido pela comissão científica 

divulgado previamente ao evento. 

Exemplo de Resumo: 

 
ATENDIMENTO DOMICILIAR: AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS IDOSOS E 

SEUS FAMILIARES QUANTO A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

Jonata Logan Souza1; Marla Mayra Martins Da Silva1; Jaine Ataide Caldas Dias1; 

Marluce Da Conceição Pinheiro Pereira1; Raissa Pamela Vaz Silva1; Eduarda Gomes 

Bogea2. 

Categoria do painel: Projeto de Pesquisa 

 
1 Discentes do curso enfermagem do Instituto Florence de Ensino Superior 

 
2 Docente do curso enfermagem do Instituto Florence de Ensino Superior 

 
INTRODUÇÃO: A assistência domiciliar caracteriza-se como método que presta 
cuidados de forma regular ou contínua a pacientes que possuem impossibilidades  de 
autocuidado ou que apresentam riscos físicos, emocionais ou sociais. É evidente a 
busca por melhoria de vida dos idosos e a assistência domiciliar surge como resposta 
para suprir necessidades básicas e técnicas em que a família não possui perícia para 
realização. Devido à grande procura, deve-se pensar na satisfação dos clientes diante 
o serviço prestado e propor melhorias no atendimento. HIPÓTESES: Maior satisfação 
com profissionais que transmitem informações e orientações com clareza; satisfação 
com os profissionais que possuem maior atenção no processo do cuidar que são 
agradáveis e conseguem compreender como eles se sentem. OBJETIVOS 
PRIMÁRIOS: Avaliar a satisfação dos cuidados prestados pela equipe de enfermagem 
segundo a visão dos idosos e familiares. OBJETIVOS SECUNDÁRIOS: Caracterizar os 
idosos de acordo com fatores socioeconômicos, demográficos, comportamentais e 
fisiopatológicos; investigar as expectativas dos idosos e familiares quanto o 
atendimento domiciliar; relacionar as características dos 

http://decs.bvs.br/


 
INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR 

Rua Rio Branco, 216, Centro, CEP 65020-490, 
 São Luís /MA - Fone: (98) 3878.2120 

Credenciado pela Portaria Ministerial nº 1764/2006,  
D.O.U. 211 de 03.11.2006, Seção 01, Folha14 

 

 

idosos com os domínios de satisfação. MATERIAIS E MÉTODOS: estudo transversal 
de abordagem quantitativa a ser realizados em São Luis-MA, com idosos e familiares 
que possuem atendimento domiciliar. Serão incluídos na pesquisa idosos com idade 
maior ou igual a 60 anos, que residem com familiares, possuem atendimento domiciliar 
privado de no mínimo 06 meses e que aceitarem participar da pesquisa, mediante a 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados serão coletados 
por acadêmicos de enfermagem treinados. Haverá aplicação de dois questionários: um 
para a caracterização socioeconômica, demográfica, comportamental e fisiopatológica 
dos idosos, elaborados pelos acadêmicos de enfermagem e o outro para identificação 
da satisfação do cliente através da versão brasileira do Patient Satisfaction Instrument, 
validado e utilizado por Oliveira et al (2016). Utilizará para armazenamento dos dados o 
programa Microsoft Office Excel. Será submetido ao Comitê de Ética. RESULTADOS 
ESPERADOS: Almeja-se que o estudo analise a satisfação dos idosos e familiares 
quanto a assistência domiciliar de enfermagem e relate as concepções de uma 
assistência adequada. Pretende-se uma contribuição para melhoria da assistência 
domiciliar e atente para uma reflexão da assistência humanizada. 

Palavras-chave: Saúde do Idoso; Assistência Domiciliar; Cuidados de Enfermagem. 

 
 

INSTRUÇÕES PARA O PREPARO DO PAINEL 

 
 

O modelo do painel será único e padronizado para todos os trabalhos aprovados e será 

disponibilizado no site do IFES para os resumos que forem aprovados. 

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 mínima de 60. 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 mínima 

de 30. 
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 Instituição: O nome da instituição a qual o(s) autor(es) pertence(m), 

deve estar escrito imediatamente abaixo do nome do último autor. Sugere-

se que seja usada uma fonte de corpo 20. 

 Corpo do painel: É o local que conterá as informações sobre o material 

e método e os resultados. O corpo do painel deve ser feito com o mínimo 

possível de texto e o máximo possível de ilustrações (figuras, fotos, tabelas, 

esquemas e similares). 

Sugere-se que seja usada uma fonte de corpo mínima de 20. 

 
 Conclusão: Sugere-se que seja apresentada no formato de itens 

numerados. 

 
 

AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO DOS MELHORES PAINÉIS 

 
 Para a premiação, serão concedidos 4 prêmios, distribuído de acordo 

com o quantitativo de trabalho apresentado por categoria. 

 Os painéis serão avaliados por 2 avaliadores e cada relator terá um 

tempo de apresentação entre 5 a 10 minutos para o painel e 10 a 15 

minutos para apresentação oral. 

 


