SEMANA DE ENFERMAGEM 2019
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO
Data para envio de resumos: 08/04/2019 a 30/04/2019
Data do parecer: 06/05/2019
1. CRITÉRIOS METODOLÓGICOS DO RESUMO


Serão aceitos trabalhos na forma de relatos de experiências e estudos
teóricos (revisão literária ou estudo bibliográfico), pesquisa de campo e
outros tipos de estudo



Os trabalhos deverão ser encaminhados sob a forma de resumo
simples, com no mínimo 200 e no máximo 300 palavras; a totalidade de
palavras do resumo não incluirá o título, objetivos, método, resultados,
conclusão, contribuições ou implicações para a Enfermagem. Não incluir
referências no resumo.



O texto deverá ser digitado sem parágrafos, de acordo com a norma
culta da língua que foi submetido; fonte Times New Roman 12; espaço
simples entre linhas; margens superior e esquerda (3,0 cm), margens
inferior e direita (2,0 cm). Não incluir figuras, tabelas ou quadros no
resumo.



Serão aceitos resumos somente em português, de acordo com o idioma
do país de origem do autor do trabalho.



O título completo deverá ser escrito em letras maiúsculas, com recuo de
2 cm da margem esquerda. Na linha seguinte, deverão constar os
nomes completos dos autores, sublinhando-se o nome do relator. Ao
final do texto, deverão ser incluídos, até três descritores (DECs Bireme –
http://decs.bvs.br/).



No rodapé deverá constar a categoria profissional, titulação, cargo ou
função dos autores, instituição de origem (colocar o professor como

docente da Universidade de Fortaleza) e um endereço eletrônico válido
do relator para contato. É obrigatório que o relator do trabalho esteja
inscrito no evento para que o trabalho submetido seja aceito para
apresentação. Cada relator poderá submeter apenas um trabalho.
2. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
Além dos requisitos de preparação dos resumos listados, o processo de
avaliação seguirá as seguintes regras:


O conteúdo deve apresentar coerência teórica e respeitar os critérios
metodológicos do resumo;



Deverá haver encadeamento lógico entre as partes, tornando a
totalidade do texto consistente e compreensível para o leitor;



O resumo deve ser escrito de maneira clara, coerente e concisa.



Os

resumos

deverão

ser

enviados

em

PDF

para

e-mail:

semanaenfermagemunifor2019@gmail.com.
3. CRITÉRIOS PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO


Todo trabalho aprovado será apresentado sob a forma de BANNER;



Nesta modalidade, o número máximo de autores é 6 (seis). Sendo cinco
alunos e um professor orientador;



O relator deverá estar inscrito no evento Semana da Enfermagem (unifor
on line);



Cada aluno poderá ser relator de apenas um trabalho;



Os certificados de apresentação dos trabalhos estarão disponíveis no
Unifor online para os alunos e professores inscritos no evento.

