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A Chefia do Departamento de Enfermagem de Lagarto (DENL) informa que estarão 

abertas as inscrições com submissões de resumos para a V Jornada de Enfermagem / VII 

Semana de Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe no Campus “Prof. Antônio Garcia 

Filho” / Lagarto/SE intitulada "EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS DA 

ENFERMAGEM” que acontecerá no período de 26 e 27 de abril de 2018. 

 

 
1. PÚBLICO ALVO 

Estudantes de cursos de graduação em Saúde e profissionais de saúde. 

 

 
2. SUBMISSÃO DE RESUMOS 

2.1 As submissões dos trabalhos serão realizadas no período de 20/03/2018 a 01/04/2018 via 

e- mail semanadeenfermagem2018denl@gmail.com 

Não haverá prorrogação deste prazo e a submissão do trabalho não estará vinculada a 

inscrição no evento. 

2.2 A forma de apresentação (oral ou pôster digital) e o eixo do conhecimento (conforme item 

3), deverão ser informados, de acordo com a definição do professor/orientador. Podendo ser 

pesquisa concluída, pesquisa em andamento ou relato de experiência. 

2.3 Todos os autores e orientadores devem ter conhecimento das normas, do conteúdo do 

resumo e concordar em ter seu nome inserido no resumo submetido ao evento. Antes que o 

resumo seja enviado é necessária, rigorosa revisão gramatical, ortográfica, de digitação, de 

conteúdo e dados da pesquisa, dos campos do resumo (incluindo área, título, nomes dos autores 

e demais dados), pois NÃO será possível corrigir o resumo após seu envio. Resumos que não 

atendem as instruções divulgadas serão recusados. Os dados serão publicados exatamente como 

enviados. Nomes de autores não serão corrigidos em certificados se foram enviados com erros. 
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2.4 Cada trabalho poderá conter até 6 autores (incluindo orientador). Os inscritos poderão 

submeter até 02 trabalhos como autor principal e até 06 trabalhos como coautores. 

2.5 Dados e informações são de inteira responsabilidade dos autores. 

2.6 Layout para submissão dos resumos 

a) Os trabalhos somente serão aceitos em formato Word. 

b) Folha A4; Margens todas em 2,5cm; Fonte Times New Roman; Tamanho 12; espaçamento 

entre linhas 1,15; Alinhamento do texto justificado; Idioma: Português. 

c) Tamanho: 300-400 palavras (exceto títulos, autores e afiliações). Resumos submetidos com 

mais de 400 palavras e menos de 300 palavras não serão aceitos. Texto sem parágrafo (texto 

corrido). 

d) Não insira tabelas, gráficos, imagens de qualquer gênero ou fotos. Tais recursos poderão ser 

utilizados na confecção de Pôster Digital, ou nos trabalhos aceitos para Apresentação Oral. 

e) Título: letras maiúsculas e em negrito com no máximo 15 palavras. 

f) Autores e afiliações: Os nomes dos autores devem estar localizados dois espaços abaixo do 

título, com as seguintes informações: nome(s) completo(s) alinhado(s) à direita sem 

abreviação, seguido da afiliação entre parênteses. Fonte Times New Roman; Tamanho 11; 

espaçamento entre linhas simples.  

g) Resumo estruturado da pesquisa/relato de experiência realizada deverá conter: 

INTRODUÇÃO: iniciar descrição geral correspondente a pesquisa/experiência e a 

justificativa da importância do estudo. OBJETIVO: alvo da pesquisa. MÉTODO: descrever 

os procedimentos metodológicos, evidenciando como se processam(ram) as etapas e nos 

casos de pesquisa de campo, informar os dados referentes ao aceite do Comitê de ética e qual 

análise adotada. RESULTADOS: descrição e discussão dos resultados alcançados. 

CONCLUSÃO: Consiste na resposta aos objetivos propostos. Recomenda-se cuidados para 

não superestimar conclusões. CONSIDERAÇÕES FINAIS: deve incluir a aplicabilidade do 

trabalho, sua relevância/significado para o Estado de arte e/ou a necessidade de pesquisas 

complementares. 

h) Deverão ser inseridos de 3 a 5 “Descritores em Ciências da Saúde”. Para citá-los consultar 

terminologia do DeCS no site: http://decs.bvs.br 

 
2.7 Apresentação de trabalhos selecionados: 

 
2.7.1 Apresentação oral/Comunicação coordenada 

a) Esta modalidade se destina exclusivamente à apresentação de resultados de pesquisas 

concluídas ou que estejam em andamento e relatos de experiência, que guardem relação com 

as temáticas abaixo citadas (Item 3). 

b) Os trabalhos serão apresentados na forma oral utilizando dispositivo de multimídia (data 

show), com tempo de apresentação determinado em 10 minutos. 
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c) A apresentação oral deverá ser preparada em Microsoft Power Point ou BR Office, gravados 

em CD ou pendrive, e entregue a Comissão Científica com antecedência de 01 hora do horário 

da apresentação. 

d) Utilizar fontes legíveis e que permitam leituras. 

e) O local e horário da apresentação serão comunicados ao autor principal e orientador via e- 

mail e através divulgação oficial do Departamento de Enfermagem (DENL). 

 

2.7.2 Apresentação em Pôster Digital: 

 
a) O relator do trabalho terá 5 minutos para apresentação, seguidos de 5 minutos para discussão 

e deverá ficar durante 1 hora no dia da apresentação, à disposição para esclarecimentos da 

comissão científica e dos interessados. 

b) Os pôsteres serão apresentados em um telão, como “um slide”. Portanto, não há necessidade 

de impressão do mesmo pelo autor. 

c) Os pôsteres devem ser transferidos para a comissão organizadora via internet. Entretanto, 

recomenda-se aos autores que tragam este arquivo digital ao congresso, caso haja algum 

problema na transferência. 

d) O arquivo do pôster digital deve ser criado em PowerPoint e deve ter 27,5 cm largura X 48,9 

cm altura. Necessariamente é um slide único, em formato retrato, com no máximo 2MB. 

e) Será disponibilizado no site do DENL um modelo do pôster digital para apresentação.   

f) Após a criação do pôster em PowerPoint, o arquivo para transferência deverá ser salvo em 

formato PNG. Para tanto, clicar em salvar como - outros formatos - "formato PNG". 

g) Podem ser incluídas figuras e gráficos a critério do autor, citando as fontes. 
 

2.8 Resumos que NÃO serão aceitos. 

a) Resumos enviados fora do prazo ou com arquivo corrompido. 

b) Resumo que não se inclua nas características e tipos de trabalhos descritos nas normas. 

c) Resumo de trabalho já publicado. 

d) Resumo sem adequação a norma culta da língua portuguesa, com prejuízo gramatical, 

ortográfica, de digitação e conteúdo. 

e) Resumo que não tenham coesão, coerência ou sequência metodológica, com informações 

desorganizadas e/ou com procedimentos/descrições inadequados ou equivocados, em quaisquer 

dos itens do resumo. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ÁREA DO CONHECIMENTO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RESUMOS 

3.1 Eixo Temático 1: Enfermagem, Políticas Sociais e Públicas em Saúde; 

3.2 Eixo Temático 2: O Processo de cuidar em Enfermagem e seu potencial de inovação para 

a prática em seus diversos aspectos; 

3.3 Eixo Temático 3: Ensino e Tecnologias em Saúde; 

3.4 Eixo Temático 4: Trabalho, Ética, Gestão e Liderança; 

 

 
4. ASPECTOS ÉTICOS 

a) Qualquer forma de plágio será de responsabilidade exclusiva dos autores. 

b) Os dados da pesquisa deverão estar em conformidade com a Resolução nº466 de 2012 da 

Comissão Nacional de Ética e Pesquisa (CONEP). 

 

 
5. CERTIFICADO 

a) O certificado será impresso por trabalho contendo o nome de todos os autores. 

b) O não comparecimento para a apresentação do trabalho científico no evento implicará no 

NÃO recebimento do certificado. 



OBS: SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS NO PRESENTE REGULAMENTO SERÃO 

RESOLVIDAS PELA COMISSÃO CIENTÍFICA. 

 

 

 

 

 
 
 

Profª. Esp. Jessica Almeida Rodrigues 

 (Presidente da V Jornada/VII Semana de Enfermagem) 

 

 

 

 

 
 

Profª. Dra. Iellen Dantas Verdes Campos Rodrigues 

(Vice- Presidente da V Jornada/VII Semana de Enfermagem) 


