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DATA DA APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS: 
- 16/05/2012 
- Quarta-feira de 14:00h às 18:00h 
- Local do evento: Hall de entrada, bloco I 

- Inscrições: de 09/04/2012 até 04/05/2012 
 

REGULAMENTO PARA A INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 
 

INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO DO RESUMO A SER ENVIADO À 
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO  

 
PRAZO DE ENVIO ATÉ 04/05/2012 

O envio do resumo representa um compromisso definido do(s) autor (es) 

em apresentar o trabalho, se aceito, durante o evento. O resumo deve ser 

enviado através do e-mail semanaenfermagem@hotmail.com de acordo com a 

formatação apresentada a seguir. 

Todos os resumos, quando submetidos, serão analisados por uma 

Comissão de Avaliação composta por professores e pesquisadores da área, 

indicados pela Comissão Científica. Compete a esta Comissão o direito de 

selecionar e avaliar os trabalhos a serem apresentados, recusando aqueles 

que não estiverem de acordo com as normas da XI SEMANA DE 

ENFERMAGEM. 

 
PREPARAÇÃO DO RESUMO 

O resumo deve expor os objetivos do estudo, descrevendo sucintamente 

os métodos utilizados, resultados e conclusões obtidas. 
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IMPORTANTE: Não devem ser enviados mais de um resumo baseado em um 

mesmo trabalho de investigação. 

 
FORMATO DO RESUMO 

O resumo dos trabalhos referentes aos projetos de pesquisa, trabalhos 

concluídos ou pesquisas em andamento deve ter o texto 

OBRIGATORIAMENTE formatado conforme modelo apresentado contendo o 

número máximo de 150 a 500 palavras, utilizando fonte Arial 12. Deverá ser 

digitado em papel branco A4, espaçamento simples entre linhas, margens de 2 

cm à direita e 3 cm a esquerda, 3 cm acima e 2 cm abaixo da página, 

justificado, espaçamento simples. Título centralizado, em negrito, em caixa 

alta, autores justificados à direita com nota de rodapé indicando o tipo de 
trabalho, autores e professor (a) orientador (a). Deverá ser apenas um 

autor/relator para apresentação do trabalho e este deve ser sublinhado no 

resumo.  

A APRESENTAÇÃO DO RESUMO DEVE CONTER: 
- Título do trabalho; 
- Origem do trabalho (Ex: trabalho de disciplina, monografia, artigo); 
- Nome dos autores; 
- Nome do relator (autor que apresentará o trabalho, podendo ser apenas um) 

sublinhado; 
- Nome do orientador (a); 
- O texto, contendo os tópicos descritos abaixo; 
- Três palavras chave; 
- Fontes de financiamento se houver. 
 
TÓPICOS DO TEXTO DO RESUMO: 
Introdução: breve introdução e a justificativa do trabalho. 

Objetivos: citar o objetivo geral do trabalho. 

Metodologia: descrever como a pesquisa foi realizada (população, sujeitos, 

instrumentos, procedimentos, estatística, etc.). 
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Resultados e discussão: apresentar os resultados da pesquisa e a discussão 

a cerca dos mesmos. OBS.: Os trabalhos não concluídos apresentarão os 

resultados parciais. 

Conclusão: apresentar as conclusões alcançadas com a pesquisa. 

OBS.: Os trabalhos não concluídos não precisam ter esse item. 

 

O material a ser apresentado no pôster durante o evento deve ser 

substancialmente semelhante àquele descrito no resumo. Em particular, o 

título, autores e conteúdo científico devem ser idênticos aos do resumo 

aprovado. 

 

INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO DO POSTER A SER APRESENTADO 
NO DIA DO EVENTO 

 
Dimensão 
• A dimensão do pôster será de 1 m de altura por 0,90 cm de largura. 
 
Título 
• O título deverá ser o mesmo utilizado no resumo e ser escrito em letras 
maiúsculas que permitam sua leitura a 3 m de distância. (Sugere-se fonte Arial 
tamanho 90) 
• Abaixo do título, com letras menores (Sugere-se fonte Arial tamanho 60), 
devem aparecer os nomes dos autores, da instituição, da cidade e do Estado. 
• O nome do relator que apresentará o trabalho deverá estar sublinhado. 
 
Corpo do pôster 
• Deve ser feito com texto (sugere-se fonte Arial tamanho 20) podendo conter 
ilustrações (figuras, diagramas e tabelas). Sugere-se que as conclusões sejam 
dividas em itens. 
• Preparar uma versão reduzida do pôster em apenas uma página de papel A4 
e levar cópias para distribuição aos interessados. 
 

Os resumos aprovados pela Comissão Científica receberão o 
comunicado e as informações sobre a apresentação por e-mail. 



 
XI SEMANA DA ENFERMAGEM 

A Enfermagem como agente transformador no cuidado humanizado 
14 a 18 de maio de 2012 

Comissão Científica 
Responsáveis: Professora Jacqueline Damasceno de Castro Barros 

Professora Sheyla Silva da Hora Rocha 
Professor Rodrigo Alves Faria 

 
 

  
As sessões de pôsteres serão visitadas por Avaliadores de Painéis 

indicados pela Comissão Científica. Os mesmos selecionarão os três melhores 
pôsteres para recebimento de Menção Honrosa, que será entregue no dia 
17/05/2012 no auditório Ângelo Brusco. 


