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Este evento é realizado pela parceria da ABEN Nacional com a Escola de 

Enfermagem/FURG, sendo assim um evento em nível nacional. Os trabalhos 

aceitos serão publicados em E-BOOK com ISBN.  

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

 Os trabalhos poderão ser inscritos sob forma de resumo expandido e trabalho completo. 

 Todos os trabalhos devem ter um enfermeiro responsável (docente ou assistencial). 

 

RESUMO EXPANDIDO  

 

Os trabalhos encaminhados sob forma de resumo expandido devem conter: 

introdução, objetivos, metodologia (incluir o número do parecer de aprovação no 

CEPAS, se pesquisa com seres humanos), resultados, discussão, conclusão, 

contribuições/implicações para a Enfermagem e referências (Vancouver). 

O texto deverá ter de 1000 a 1500 palavras em parágrafo único. Utilizar folha de 

tamanho A4, com fonte Times New Roman 12, espaço 1,5. Margens superior e 

esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 cm. Não incluir figuras, tabelas ou quadros.  

 

a) Título: o título deve estar em fonte Times New Roman 12, em negrito, em letras 

maiúsculas, centralizado e na parte superior da folha. Deve ser claro e conciso.  

b) Nomes dos autores: em negrito, centralizados e um espaço simples abaixo do título. 

Para mais de um autor, os nomes serão escritos separados por ponto e vírgula, sendo 

permitido no máximo 6 (seis) autores por trabalho. O nome do relator deverá estar 

sublinhado.  

c) Instituição e credenciais dos autores, e-mail do relator e orientador: em notas de 

rodapé, com texto justificado, em fonte Times New Roman 10 (dez).  

d) Descritores: ao final do texto, deverão ser incluídos três descritores separados e finalizados 

por ponto. (http://decs.bvs.br/) 

 

TRABALHO COMPLETO  

 

O trabalho deve conter entre 8 (oito) e 14 (quatorze) páginas, incluindo resumo 

(português e inglês) e referências. Utilizar folha de tamanho A4, com fonte Times New 

Roman 12, espaço 1,5. Margens superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 cm. 

a) Título: o título deve estar em fonte Times New Roman 12, em negrito, em letras 

maiúsculas, centralizado e na parte superior da folha. Deve ser claro e conciso.  

b) Nomes dos autores: em negrito, centralizados e um espaço simples abaixo do título. 

Para mais de um autor, os nomes serão escritos separados por ponto e vírgula, sendo 

          

http://decs.bvs.br/


permitido no máximo 6 (seis) autores por trabalho. O nome do relator deverá estar 

sublinhado.  

c) Instituição e credenciais dos autores, e-mail do relator e orientador: em notas de 

rodapé, com texto justificado, em fonte Times New Roman 10 (dez).  

d) Resumo: com até 150 palavras em espaço simples. 

e) Descritores: ao final do texto, deverão ser incluídos três descritores separados e finalizados 

por ponto final. (http://decs.bvs.br/) 

f) Subtítulos: devem ser destacados em negrito. A separação entre as seções deve ser de 

um espaço.  

g) Corpo do texto: deverá conter: introdução, objetivos, metodologia (incluir o número 

do parecer de aprovação no CEPAS, se pesquisa com seres humanos), resultados e 

discussões, conclusão, contribuições e/ou implicações para a Enfermagem e referências 

(Vancouver, entre 7 e 15).  

h) Todas as figuras e tabelas devem ter título.  

 

EIXOS TEMÁTICOS 

Educação em Enfermagem 

Saúde da criança 

Saúde do adolescente 

Saúde da mulher 

Saúde do adulto 

Saúde do idoso 

Saúde mental 

Tecnologias de cuidado 

Gerenciamento em Enfermagem 

Outros 

 

ATENÇÃO!!!  

 

-A preferência pela modalidade de apresentação (oral ou banner digital) deverá ser 

informada no momento da submissão, no entanto a decisão final fica sob 

responsabilidade da comissão cientifica.  

- O tempo para apresentação oral será informado no momento de aceite do trabalho.  

- Todos os autores devem estar inscritos no evento, anexar seus comprovantes de pagamento 

no momento da submissão do trabalho. 

- Cada participante poderá inscrever no máximo dois trabalhos como relator. 

- Os trabalhos devem ser submetidos em formato .DOC até 30 de abril para o endereço 

eletrônico srenf.furg@gmail.com. 
- A divulgação dos trabalhos selecionados será até o dia 08 de maio. 

- Não serão aceitos trabalhos fora das normas. 

- Os textos deverão ser enviados após correção criteriosa, de responsabilidade dos 

autores. Não haverá possibilidade de substituição do texto. 

 

INSCRIÇÕES: 

http://decs.bvs.br/
mailto:srenf.furg@gmail.com


Ouvintes: 11/04/2014 a 12/05/2014 

Minicursos: 11/04/2014 até esgotarem as vagas. 

Local: sala do grupo PET Enfermagem. 

Horário: de segunda a sexta, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h.  

 

Valores: 

Estudantes e técnicos de enfermagem: R$ 10,00 

Enfermeiros e docentes: R$ 15,00 

Minicursos: R$ 10,00 

 

DEMAIS INFORMAÇÕES NA PÁGINA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM E 

NA SALA DO GRUPO PET ENFERMAGEM.  


