
 

NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 

 

 

 Poderão enviar trabalho as pessoas inscritas no evento. 

 Cada trabalho poderá ter no máximo seis (6) autores, sendo que o relator deverá estar 

inscrito no evento. 

 Cada relator poderá apresentar até dois trabalhos. 
 Serão aceitos trabalhos postados até 15 de outubro de 2017. O aceite do trabalho será 

confirmado até 10 de novembro de 2017. Os trabalhos deverão ser enviados 

exclusivamente através do site ceo.udesc.br/?id=436 

 Os trabalhos enviados poderão ser de resultado de pesquisa, relato de experiência, 

reflexão/ensaio teórico-filosófico, incluindo monografias, dissertações e teses, desde que 

vinculados aos eixos temáticos do evento. Não serão aceitas notas prévias e/ou projetos 

sem resultados.  

 

DA ELABORAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO 

 

O resumo expandido deverá obedecer a seguinte formatação: ser digitado em Word, 

em formato de papel A4 (210 mm x 297mm) com margens superior e esquerda de 3 cm 

e inferior e direita de 2cm, com letra Times New Roman, tamanho 12 (doze), em 

português, com espaço 1,5, sem figuras, nem parágrafos entre linhas, com número de 

palavras entre 1.000 e 1.500, excluindo-se o título, autoria, palavras - chave e referências. 

Poderá ter até cinco referências, seguindo as normas Vancouver. 

 

 O resumo deverá conter:  

Título: Em caixa alta, negrito e centralizado. 

Autor(es): O nome dos autores deverá estar alinhado a direita, em caixa alta, separados 

por vírgula, com indicação da ordem de participação no trabalho por número arábico 

sobrescrito, a dois espaços abaixo do título. O nome do(a) relator(a) deverá estar 

sublinhado.  

Texto: Apresentar o texto de forma estruturada, contendo introdução, objetivos, 

metodologia, resultados e conclusão(ões).   



Palavras-chave: Apresentar no mínimo três e no máximo cinco, separadas por ponto e 

vírgula (;). 

Temática: Indicar, logo após as palavras-chave, o eixo temático do trabalho.  

Não serão aceitos resumos que não atendam às especificações recomendadas.   

 

DA ELABORAÇÃO DO RESUMO SIMPLES 

 

O resumo simples deverá obedecer a seguinte formatação: ser digitado em Word, em 

formato de papel A4 (210 mm x 297mm) com margens superior e esquerda de 3 cm e 

inferior e direita de 2cm, com letra Times New Roman, tamanho 12 (doze), em português, 

com espaço 1,5, sem figuras, nem parágrafos entre linhas, com número de palavras entre 

300 a 400, excluindo-se o título, autoria, palavras- chave. Não deverá conter referências. 

 

 O resumo deverá conter:  

Título: Apresentar o título em caixa alta, negrito e centralizado. 

Autor(es): O nome dos autores deverá estar alinhado a direita, em caixa alta, separados 

por vírgula, com indicação da ordem de participação no trabalho por número arábico 

sobrescrito, a dois espaços abaixo do título. O nome do(a) relator(a) deverá estar 

sublinhado.  

Texto: Apresentar o texto de forma estruturada, contendo introdução, objetivos, 

metodologia, resultados e conclusão(ões).   

Palavras-chaves: Apresentar no mínimo três e no máximo cinco, separadas por ponto e 

vírgula (;). 

Temática: Indicar, logo após as palavras-chave, o eixo temático do trabalho. 

Não serão aceitos resumos que não atendam às especificações recomendadas.   

 

EIXOS TEMÁTICOS 

 

 Processo de enfermagem nos ciclo da vida 

 Sistematização da assistencial de enfermagem  

 Cuidados em saúde nos diversos cenários da prática 

 

O autor responsável pela submissão do trabalho receberá a resposta do aceite ou não do 

Trabalho Científico, bem como a definição do tipo de apresentação (Pôster ou 



Apresentação Oral), através do contato/endereço de e-mail informado no preenchimento 

do formulário. 

 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PÔSTER 

 

O pôster deve ser confeccionado apenas depois que o trabalho obtiver a resposta de 

aceitação. 

Tamanho do pôster: Largura: 90 cm; Altura: de 90 cm até 1,20 m (no máximo). 

O texto do pôster deve ser legível a uma distância de, pelo menos, 1 metro. 

Local e dia da apresentação: o autor responsável pela submissão será informado por e-

mail. A data programada para a apresentação do pôster não poderá ser alterada pelo autor. 

O relator do trabalho deverá permanecer junto ao pôster, durante todo o tempo da 

sessão para responder às questões dos interessados. 

Os materiais para fixação do pôster nos painéis deverão ser providenciados pelos 

autores do pôster (fita adesiva que não danifique o painel e de preferência gancho tipo 

clips). 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL 

 

A apresentação poderá ser feita em Power Point. O evento disponibilizará recurso 

audiovisual. 

O tempo da apresentação para cada trabalho será de 07 minutos. 

local e dia da apresentação será disponibilizado no site do evento.     

 Todos os trabalhos aprovados e apresentados serão publicados em anais do evento. 

 

 

 

ATENÇÃO: 

 

O não cumprimento das instruções acima implicará na exclusão do trabalho enviado 

Todos os trabalhos enviados ao congresso serão revisados por pelo menos dois 

membros da Comissão Científica. Estes receberão uma pontuação de 0 a 10 pontos. Esta 

pontuação será baseada principalmente na originalidade, relevância, solidez técnica, 



métodos e resultados. Os trabalhos que receberem maior pontuação serão apresentados 

na forma oral no Segundo Congresso Sul Brasileiro de Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e Primeira Mostra Internacional de Cuidado de Enfermagem do Ciclo da 

Vida. 

O autor principal, receberá confirmação por e-mail da forma de apresentação. 

 


