
Semana de Enfermagem IPA 2018 

Normas para envio de trabalhos científicos 

TEMA CENTRAL: SABERES E ATUALIZAÇÕES EM SAÚDE: desafios da formação em 
enfermagem 

*SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

Serão aceitos para apresentação trabalhos oriundos de pesquisas acadêmicas concluídas, 
relatos de experiência docente e discente, estudos de caso, revisões de literatura, memorial de 
formação e outros, segundo os eixos temáticos: 

- Políticas de saúde; 
- Rede de atenção em saúde; 
- Atenção básica; 
- Saúde do trabalhador; 
- Saúde do Homem e da mulher  
- Saúde do adulto e do idoso  
- Saúde da criança, adolescente e família  
- Direitos Humanos, gênero e defesa da cidadania; 
 - Populações excluídas, vulneráveis e invisíveis; 
 - Educação em Saúde  
- Educação Popular em Saúde  
- Educação Permanente em Saúde  
  Saúde mental e coletiva 
- Saúde do adulto crítico 
- Práticas Integrativas e Complementares  
- Gestão e gerenciamento de saúde e enfermagem 

Os quatro trabalhos avaliados em destaque receberão menção honrosa do Curso de 
Bacharelado em Enfermagem, do Centro Universitário Metodista IPA. 

Normas para elaboração de resumos 

Os resumos deverão ser enviados em lauda com margem superior e esquerda 3,0 cm, direita e 
inferior 2,0 cm, escrito na língua portuguesa. 

O título deverá estar em letras maiúsculas sem recuo, com texto justificado. 

O número de autores dos trabalhos será limitado a seis (06). Os nomes completos dos autores 
deverão localizar-se abaixo do título em alinhamento à direita e com entrada pelo nome. 

O nome do relator deve estar grifado. Alunos de graduação deverão incluir o nome do orientador 
do trabalho. 

O texto deverá conter até 500 caracteres, digitado em fonte Arial, tamanho 12, espaço 1,5, sem 
parágrafo, contendo informações essenciais (estrutura de texto): introdução, objetivo(s), 
metodologia, resultados e/ou discussão, conclusões ou considerações finais. 

Referências (de 3 a 5 referências) de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). Listar apenas os autores citados no corpo do texto. 

Deverão ser indicados de 3 a 5 Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) ou palavras-chave; 

http://enfermagemipa.tumblr.com/post/159689855293/semana-de-enfermagem-ipa-2017-normas-para-envio
http://enfermagemipa.tumblr.com/post/159689855293/semana-de-enfermagem-ipa-2017-normas-para-envio


Trabalhos que envolverem seres humanos deverão apresentar uma cópia do parecer do Comitê 
de Ética ao qual foi submetido. A ausência deste item incorrerá na não avaliação do trabalho 
pela comissão científica. 

Não serão permitidas notas de rodapé, figuras e tabelas no resumo. 

Orientações para o envio dos resumos: 

Os trabalhos deverão ser enviados em formato Word para o endereço eletrônico 
lisneia.bock@ipa.metodista.br até o dia 11/05/18 (sexta-feira). O responsável 
pelo envio do resumo receberá um e-mail de confirmação no dia 12/05/18 
(sábado). 

A responsabilidade por erros gramaticais é, exclusivamente, do(s) autor(es), sendo um critério 
determinante para a publicação do trabalho. Trabalhos, com excesso de erros ou erros graves, 
serão desclassificados. 

O não cumprimento das normas acarretará na sumária desclassificação do trabalho. 

Orientações para apresentação do pôster projetado 

As apresentações dos resumos serão na forma ORAL, com pôster projetado. 

O recurso audiovisual disponível para a exposição do pôster projetado será o datashow. Os 
trabalhos deverão ser enviados em arquivos com os seguintes formatos: Adobe PDF ou imagem 
em JPG (JPEG). Deverão ser feitos em apenas uma página, seguindo as normas de confecção 
de pôster impresso, porém sendo salvo no formato para publicação digital (900 pixels de largura 
x 1200 pixels de altura). 

Os apresentadores deverão estar à disposição no dia 15/05/18 (terça-feira) pela manhã. 

Página de acesso ao Blog do Curso: http://enfermagemipa.tumblr.com/  

O tempo máximo de apresentação de cada trabalho, será de até 10 minutos. 

http://enfermagemipa.tumblr.com/

