
 

Normas para inscrição de trabalhos na 42º Semana Riograndina de Enfermagem: A 

CENTRALIDADE DA ENFERMAGEM NAS DIMENSÕES DO CUIDAR 

 9, 10 e11 de Maio de 2018 

  

Prazo para Submissão: 03 de Maio de 2018. 

e-mail para submissão: srgenf2018@furg.br  

 

Poderão ser submetidos trabalhos oriundos de pesquisas concluídas e relatos de 

experiência. Os autores devem indicar se o trabalho será inscrito no Seminário de 

Graduação (para todos trabalhos que não são oriundos de Pós-Graduação) ou para o 

Seminário de Pós-Graduação (com trabalhos provenientes da Pós-Graduação). O relator 

do trabalho inscrito no seminário de Pós-Graduação obrigatoriamente deverá ser um Pós-

Graduando ou Pós-Graduado.  

Os trabalhos deverão ser encaminhados sob a forma de resumo expandido (1.000 a 1.200 

palavras no corpo do trabalho, sem contar as referências), devendo incluir título, 

introdução, objetivos, metodologia, resultados, discussão, conclusão, 

contribuições/implicações para a Enfermagem e referências (no máximo cinco [5], no 

estilo Vancouver). O modelo de envio dos trabalhos encontra-se disponível no site 

www.eenf.furg.br  

 

O número máximo de autores por trabalho é de cinco autores, incluindo o relator. O texto 

deverá ser digitado sem parágrafos, de acordo com a norma culta e a nova ortografia da 

língua portuguesa; fonte Times New Roman 12; espaço simples entre linhas; margens 

superior e esquerda – 3,0 cm, margens inferior e direita – 2,0 cm. Não incluir figuras, 

tabelas ou quadros. Trabalhos enviados fora das normas não serão aceitos.  

  

O título completo deverá ser escrito em letras maiúsculas, com recuo de 2 cm da margem 

esquerda. Na linha seguinte deverão constar os nomes completos dos autores, 

sublinhando o nome do relator, alinhados à direita. Ao final do texto, deverão ser 

incluídos até três descritores (DECs Bireme - http://decs.bvs.br/) e indicado a qual das 

áreas temáticas do evento o trabalho se vincula. 

TEMA 1: A história e a contemporaneidade do processo de cuidar.  

TEMA 2: O processo de cuidar baseado nas necessidades de saúde da população, no 

avanço do conhecimento e na estruturação das políticas de saúde.  

TEMA 3: Ética e Bioética no processo de cuidar.  

No rodapé deverá constar a categoria profissional, titulação, cargo ou função dos autores, 

instituição de origem e um endereço eletrônico válido. É obrigatório todos autores estejam 

inscritos no evento para que o trabalho submetido seja aceito para apresentação.  

 

Cada relator poderá submeter até dois trabalhos.  

 

mailto:srgenf2018@furg.br
http://www.eenf.furg.br/
http://decs.bvs.br/)


 

A lista dos trabalhos aprovados e sala de apresentação será disponibilizada no dia 3 de 

maio no site www.eenf.furg.br e no mural da Escola de Enfermagem da FURG. 

 Apresentação de trabalhos:  

 

Os trabalhos serão apresentados na modalidade E-Poster, em até 10 Slides, sendo 

apresentados na forma oral com dispositivo de multimídia. O tempo de apresentação será 

de até 10 minutos. Haverá um coordenador que conduzirá a discussão sobre o tema com 

os participantes em cada uma das salas. O Apresentador deverá levar sua apresentação no 

dia estipulado para apresentação do trabalho, entregando-a ao monitor da sala. 

 

Critérios para análise dos resumos e premiação do Evento: 

 

O processo de análise deve seguir as seguintes regras: 

1) O conteúdo do resumo deve ser relevante para o tema central da 42º Semana 

Riograndina de Enfermagem e relacionar-se ao eixo e área temática escolhida. 

 

2) O conteúdo deve apresentar coerência teórica e metodológica, bem como 

encadeamento lógico entre as partes do resumo, tornando a totalidade do texto consistente 

e compreensível para o leitor. 

 

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

4) Em se tratando de pesquisa envolvendo seres humanos, e atendendo o disposto na 

Resolução CNS nº 466/2012, o(s) autor(es) deve(m) mencionar no resumo o número do 

protocolo de aprovação do projeto emitido por Comitê de Ética em Pesquisa. 

5) a apresentação deve ser clara e objetiva, obedecendo aos critérios de tempo e recursos 

estabelecidos.  

 

Premiação:  

A premiação ocorrerá no encerramento do Evento, premiando-se com Certificados os três 

primeiros lugares do Seminário de Graduação e os três primeiros lugares do Seminário 

de Pós-Graduação. 

 

Quais quer dúvidas devem ser submetidas a comissão científica do evento através do e-

mail srgenf2018@furg.br  

 

NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES DE TRABALHO FORA DAS NORMAS E 

DA DATA ESTABELECIDA DE INSCRIÇÃO 
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