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INSCRIÇÃO DE TRABALHOS    

Prazo de submissão de trabalhos: 23/09/2018 

Prazo final para comunicação quanto a aprovação de trabalhos: 05/10/2018 

  

 

A) NORMAS GERAIS 

 Serão aceitos projetos de pesquisa, pesquisas em andamento (resultados preliminares) e pesquisas 

concluídas; todos esses relativos a teses ou dissertações.  

 No ato da submissão, deverá ser indicado um dos eixos temáticos do I Simpósio Internacional de Pós-

Graduação em Enfermagem do PPGE (*) 

 Os textos deverão ser apresentados de acordo com a norma culta e a nova ortografia da língua 

portuguesa. 

 O relator indicará o modo preferencial de apresentação do trabalho. Entretanto, a Comissão Científica 

poderá mudar o modo de apresentação, priorizando os projetos de pesquisa e trabalhos em andamento.  

 No cadastro de autores, deverão constar os nomes completos dos autores com: categoria profissional, 

titulação, cargo ou função, instituição de origem e um endereço eletrônico válido do relator. Quando o 

primeiro autor não for o relator, deverá ser feitia a indicação do relator, sublinhado o nome. 

 Número máximo de apresentações por relator: dois trabalhos, independente da modalidade. 

 Serão apresentados somente os trabalhos cujos relatores estiverem inscritos no evento. 

B) FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS 

 Resumo estruturado, em um único parágrafo; 

 Arquivo do Microsoft Word, com Fonte Arial ou Times New Roman, 12pts; 

 Número de palavras: entre 250 e 300 (não inclui título e descritores); 

 Título com até 20 palavras; 

 Para os projetos de pesquisa: introdução, objetivos, método, resultados esperados, contribuições para a 

enfermagem 
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 Para as pesquisas em andamento: introdução, objetivos, método, resultados preliminares, 

contribuições para a enfermagem (1) 

 Para as pesquisas concluídas: introdução, objetivos, método, resultados, conclusões, contribuições para 

a enfermagem (1) 

 Incluir três descritores (http://decs.bvs.br); 

 Número máximo de autores por trabalho: oito, incluindo o relator. 

(1) Deverá informar o número do protocolo de Comissão de Ética em Pesquisa, quando se tratar de 

pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

MODALIDADES 

a) Apresentação oral  

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

divididos por subtemas que se inter-relacionem ou se complementem, contando com um coordenador 

que conduzirá a discussão sobre o tema; 

 O tempo de apresentação será de até 10 minutos, com posterior arguição do coordenador, de até cinco 

minutos; 

 Os relatores deverão permanecer na sala de apresentação durante toda a sessão. 

b) Pôster  

 Os pôsteres deverão ser construídos em lâmina única e impressos, de acordo com instruções a serem 

disponibilizadas na página eletrônica do evento 

 Os trabalhos serão apresentados oralmente pelo relator, no local de exposição do pôster, pelo tempo 

máximo de três minutos, e posterior arguição por avaliador, de dois minutos.  

 

* EIXOS TEMÁTICOS: 

 Saúde coletiva 

 Saúde da criança 

 Saúde da família 

 Saúde da mulher 

 Saúde do adulto e idoso 

 Saúde mental 

 Bases teóricas de enfermagem 

 Gestão em saúde 

 Formação e força de trabalho em saúde 

 Políticas públicas de saúde 

 

http://decs.bvs.br/

