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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMO SIMPLES 

A comissão científica da XI Semana de Enfermagem, torna público o presente edital 

para a submissão e seleção de trabalhos científicos a serem apresentados durante o evento que 

ocorrerá no período de 13 a 16 de Maio de 2019, na Universidade Federal de Goiás – Regional 

Jataí, atual Universidade Federal de Jatai (UFJ), com o seguinte tema: “Os desafios da 

Enfermagem para práticas com equidade”. 

1. PROCESSO DE INSCRIÇÃO  

1.1 Todos os interessados podem participar do processo de submissão, no entanto os trabalhos 

devem ser inéditos na área de Ciências da Saúde e NÃO devem ter sido submetidos a outros 

eventos científicos e/ou periódico.  

1.2 Os resumos dos trabalhos deverão ser enviados para avaliação exclusivamente para o 

endereço eletrônico: cientifica.senf@gmail.com, até o dia 09 de maio de 2019.  

Obs.: No corpo do e-mail deverá constar as seguintes informações: nome do autor principal, 

nome do trabalho e eixo temático no qual o resumo se enquadra.  

1.3 Para submeter o trabalho, o autor principal deve estar obrigatoriamente inscrito na XI 

Semana de Enfermagem.  

1.4 Os trabalhos submetidos serão apresentados exclusivamente na forma de “Apresentação 

Oral”. 

 1.5 A indicação dos autores, bem como do expositor, deverá ser feita no momento da 

submissão, em campo específico acessando o endereço: 

https://forms.gle/gSWD88N51HVuvmPJ7  

Obs.: Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Durante o preenchimento da 



solicitação de submissão, seguir a seguinte ordem de cadastro: autor principal, coautores, 

orientador.  

1.6 Os trabalhos deverão ser compostos por, no máximo: 6 (seis) autores, sendo 1 (um) autor 

principal e 5 (cinco) coautores. O orientador deve ser obrigatoriamente incluído no trabalho.  

1.7 Cada autor principal poderá enviar ATÉ dois trabalhos.  

Obs. Caso o autor submeta dois trabalhos, este deverá realizar apenas uma inscrição de 

submissão. No momento do envio dos resumos para o e-mail cientifica.senf@gmail.com,  este 

deverá ANEXAR NA MESMA MENSAGEM os dois trabalhos a serem avaliados. 

2. EIXOS TEMÁTICOS  

2.1 Os eixos temáticos para o evento são:   

2.1.1 Saúde Coletiva 

2.1.2 Saúde do Adulto e Idoso 

2.1.3 Saúde da Mulher e Criança 

2.1.4 Gestão dos Serviços de Saúde 

2.1.5 Saúde Mental 

2.2 Os tipos de resumos aceitos serão: 

2.2.1 Trabalho Original 

2.2.2 Trabalho de Revisão 

2.2.3 Relato de Caso/Experiência 

3. REGRAS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS RESUMOS  

3.1 As pesquisas com seres humanos e/ou animais devem indicar o número de protocolo de 

aprovação ou submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e/ou Comissão de Ética no uso 

de Animais (CEUA) na metodologia do resumo. 

3.2 Após o envio do resumo, não serão permitidas, sob qualquer hipótese, correções ou 

alterações no texto, devendo este ser publicado exatamente como foi submetido, salvo em caso 

de correção solicitada pela comissão científica.  

3.3 Em caso de dupla submissão de um mesmo trabalho, será considerado para avaliação apenas 

o primeiro resumo submetido. 



3.4 A organização do evento/comissão científica se isenta de quaisquer inconvenientes 

quanto a plágio, conflitos de interesse entre autores e outras atitudes antiéticas, sendo o 

teor dos resumos apresentados de responsabilidade dos autores e coautores. 

4. ESTRUTURA DOS RESUMOS  

4.1 Os resumos deverão ser digitados em português do Brasil, em formato A4, fonte ARIAL 

tamanho 12, parágrafo único, espaçamento 1,15 entre linhas e alinhamento justificado. A 

digitação do texto deverá ser contínua, em parágrafo único, com no mínimo 1000 e no máximo 

2500 caracteres com espaços. Não deve conter gráficos, tabelas, referências bibliográficas ou 

qualquer ilustração. Não iniciar sentenças com numerais. Evitar o uso de siglas.  

4.2 O título deve estar em negrito e em letras maiúsculas, salvo nomes científicos. 

4.3 Apresentar os nomes completos do autor e coautores, sem abreviações. O orientador do 

trabalho deve estar entre os coautores, sendo o nome deste preenchido por último. Autor(es): 

Nome completo na ordem de sobrenome e nome (sem abreviação), centralizado, fonte Arial, 

tamanho 12, separados por vírgula [,]. O nome do apresentador deverá estar sublinhado. 

4.4 Deverá conter 3 (três) palavras-chave. As palavras-chave devem ser aquelas que melhor 

caracterizam o trabalho, considerando, preferencialmente, a terminologia adotada pelos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). No caso de dificuldade na seleção das palavras-

chave, consulte o link: http://decs.bvs.br/ 

4.5 Informar no resumo os seguintes dados: 

4.5.1 Instituição, Departamento/Curso, Cidade, UF, e país dos autores envolvidos. Exemplo: 

Universidade Federal de Goiás, Curso de Enfermagem, Jataí, GO, Brasil. Estas informações 

deverão vir em notas logo abaixo do nome dos autores, identificados por números sobrescritos, 

usando fonte Arial, tamanho 12, espaço 1,15, centralizado. 

4.5.2 Número do protocolo de aprovação ou submissão do trabalho ao CEP ou CEU, no caso 

de trabalhos envolvendo humanos e/ou animais deverão ser disponibilizados em seção 

específica ao final do resumo. 

4.5.3 A fonte(s) financiadora(s) do trabalho, quando houver, deverá ser descrita em seção 

específica ao final do resumo. 

4.6 O autor deve indicar, no momento da inscrição, o tipo de trabalho desenvolvido. Devem ser 

enquadrados entre: 



• Trabalho Original: trabalho científico original, resultante de pesquisa, com contribuição para 

o avanço da saúde. Deve-se dar ênfase à metodologia e dispensar particular atenção ao 

tratamento estatístico, se pertinente, para os resultados. O resumo deverá ser estruturado com 

as seguintes seções: Introdução e Objetivos; Material e Métodos; Resultados; Conclusão. 

• Trabalho de Revisão. Trabalhos que apresentem a síntese de assuntos bem estabelecidos, 

com análise crítica da bibliografia consultada, dando ênfase às conclusões. O resumo deverá 

ser estruturado com as seguintes seções: Introdução e Objetivos; Métodos; Resultados; 

Conclusão. 

• Relato de Caso/Experiência: Descrição objetiva do caso/experiência justificando, 

claramente, a razão da relevância do trabalho. O resumo deverá ser estruturado com as seguintes 

seções: Introdução e Objetivos; Relato de Caso; Conclusão.   

4.7 O arquivo deve ser enviado no formato Microsoft Word/Libre Office sem senha, pois a 

senha impede sua visualização por parte da Comissão Científica. 

5. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS RESUMOS  

5.1 Trabalhos que não seguirem os critérios estabelecidos na seção 4 deste Edital, serão 

imediatamente desclassificados.  

5.2 Os resumos serão avaliados por uma Comissão Científica formada por pesquisadores e 

professores, definida pela Comissão Organizadora da XI Semana de Enfermagem.  

5.3 Cada resumo será́ avaliado por 02 profissionais distintos que, obrigatoriamente, não sejam 

orientadores do mesmo.  

5.4 O resumo obterá́ uma nota referente à média aritmética das notas individuais dos 

avaliadores, que será́ baseada nos seguintes critérios:  

• Relevância e originalidade na área; 

• Adequação da metodologia ao tipo de estudo e aos objetivos do trabalho; 

• Correspondência entre objetivos e conclusão; 

• Potencial aplicabilidade dos dados/resultados apresentados; 

• Redação do resumo e linearidade da descrição; 

• Adequação do corpo do resumo às normas dispostas no presente edital. 

6. RESULTADOS  



6.1 A lista de trabalhos selecionados será publicada no site https://enfermagem.jatai.ufg.br, e 

os autores receberão e-mail de notificação de aceite até o dia 12 de maio de 2019.  

6.2 O local e horário das apresentações, que ocorrerão no dia 15 de maio de 2019, serão 

indicados no site https://enfermagem.jatai.ufg.br até o dia 14 de maio de 2019.  

7. APRESENTAÇÃO CATEGORIA ORAL  

7.1 Os trabalhos selecionados serão apresentados, exclusivamente, por meio de apresentação 

ORAL. 

7.2 A apresentação oral será avaliada pela banca avaliadora a ser constituída pela Comissão 

Científica da XI Semana de Enfermagem.  

7.3 O apresentador deve comparecer no local com no mínimo 10 minutos de antecedência ao 

horário indicado para sua seção de apresentação. A ausência no horário previsto acarretará em 

desclassificação automática do trabalho.  

7.4 O apresentador deve entregar o material da apresentação à Comissão Científica, no dia da 

sua apresentação. 

7.5 Recomenda-se que as apresentações, após preparadas com o programa de sua conveniência 

(PowerPoint, Open-Office, Latex, etc), sejam convertidas em formato PDF para evitar 

possíveis problemas na abertura dos arquivos e/ou desconfiguração da apresentação. 

7.6 O primeiro slide deverá conter a logo da UFG e Senac, observando as regras do uso da 

marca que está disponível no Portal da UFG (http://www.proec.ufg.br/manualweb/inicio.html). 

7.7 O título deverá ser o mesmo utilizado no resumo enviado. 

7.8 Abaixo do título deverão aparecer, nesta ordem, nome dos autores e unidade acadêmica. 

7.9 Desaconselha-se o uso fundo escuro. 

7.10 Use animações apenas se estas facilitarem o entendimento da apresentação.  

7.11 Os slides devem apresentar o mesmo conteúdo do resumo expandido.  

7.12 A Comissão Científica será responsável pela montagem das estruturas de apresentação 

(Datashow e computador).  

7.13 Os apresentadores terão no máximo 10 minutos para apresentação. Após este tempo, os 

avaliadores designados pela Comissão Científica terão 05 minutos para perguntas e 

comentários. A cronometragem é de responsabilidade da Comissão Científica.  



8. JULGAMENTO DAS APRESENTAÇÕES  

8.1 O julgamento da apresentação é de inteira responsabilidade da banca avaliadora, composta 

por pesquisadores e/ou professores universitários, e definida pela Comissão Científica da XI 

Semana de Enfermagem.  

8.2 O julgamento seguirá os seguintes critérios:  

• Importância científica do trabalho; 

• Coerência entre a apresentação e o resumo do trabalho; 

• Adequação das conclusões aos objetivos do trabalho; 

• Emprego de metodologia científica na apresentação; 

• Qualidade, clareza e relevância dos resultados apresentados;  

• Didática e domínio do apresentador; 

• Qualidade, clareza e coerência do material apresentado; 

• Cumprimento do tempo de apresentação.  

8.3 A nota final do trabalho corresponderá à média aritmética das notas atribuídas pelos 

avaliadores.  

8.4 Em caso de empate, prevalecerá o trabalho com maior nota atribuída no momento da seleção 

dos resumos. Caso o empate permaneça, o trabalho deverá ser reavaliado por nova banca 

avaliadora para desempate.  

8.5 Serão penalizados e sujeitos a desclassificação o descumprimento ou desrespeito aos termos 

e regras deste Edital. A penalização poderá́ ser realizada tanto pela banca avaliadora quanto 

pela Comissão Científica da XI Semana de Enfermagem.  

8.6 É vedada a divulgação das notas no momento da seleção ou da apresentação do trabalho, 

podendo esta ser realizada após o término de todas as apresentações.  

9. CERTIFICADO E PREMIAÇÃO  

9.1 Os cinco melhores trabalhos (primeiro lugar de cada eixo temático) receberão certificação 

especial de Honra ao Mérito. 

9.2 A participação dos membros da Comissão Científica como coautores nos trabalhos é 

permitida. Contudo, estes não poderão concorrer à premiação caso sejam autor principal dos 

resumos. 



9.3 O certificado de apresentação eletrônico será enviado ao endereço de e-mail cadastrado pelo 

primeiro autor, desde que tenha sido efetivada a apresentação do trabalho.  

9.4 Será fornecido apenas 01 (um) certificado por trabalho, em nome do apresentador, citando 

o nome do trabalho, a forma de apresentação e o nome completo dos demais autores.  

10. CALENDÁRIO  

10.1 Reserva-se o direito, à Comissão Científica, de alterar as datas abaixo previstas, para o 

melhor andamento da XI Semana de Enfermagem.  

DATAS ATIVIDADES 

10 de abril de 2019 Divulgação do edital  

11 de abril de 2019 Abertura para envio de resumos por e-mail  

09 de maio de 2019 Último dia para envio de resumos  

12 de maio de 2019 
Divulgação dos trabalhos aprovados com data e horário de 

apresentação  

15 de maio de 2019 Apresentação de trabalhos  

17 de maio de 2019 Premiação dos trabalhos 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA



EXEMPLO DE RESUMO TIPO “TRABALHO ORIGINAL” 

DEDOCHES: O LÚDICO A SERVIÇO DA SAÚDE 

Odeony Paulo dos Santos1, Natália Assis de Oliveira1, Cristiane José Borges1, 
Marise Ramos de Souza1 

1Universidade Federal de Goiás, Curso de Enfermagem, Jataí, Goiás, Brasil. 

Introdução: Historicamente a utilização de ferramentas pedagógicas vem sofrendo 
inúmeras modificações, deixando de ser empregadas exclusivamente no ambiente 
educacional expandindo-se para outros setores como hospitais, associações 
comunitárias, igrejas, etc. Diante disto, o lúdico sendo uma prática amplamente 
utilizada no ambiente escolar, tem ganhado um espaço cada vez maior nos serviços 
de saúde, no que diz respeito a atividades que visem à promoção e educação em 
saúde, fato este que nos motivou a realizar ações utilizando esta ferramenta com o 
intuito de estabelecer mudanças de hábitos em crianças, a partir de encenações de 
histórias, com diversas temáticas de relevância para saúde pública. Objetivos: 
Desenvolver atividade de promoção da saúde a partir do lúdico para crianças de 3 a 
6 anos de idade em instituições de educação infantil do município de Jataí/GO. 
Métodos: Encenação de histórias utilizando dedoches abordando os seguintes 
temas: lavagem das mãos; higienização corporal e bucal; importância da alimentação 
saudável; hábitos saudáveis de limpeza e importância das relações interpessoais de 
qualidade. A atividade foi desenvolvida em escolas de Educação Infantil da Rede 
Municipal de Educação do Município. As atividades foram pontuais, sendo 
desenvolvidas duas vezes por semana, por um período de 4 horas/dia contemplando 
duas escolas por semana. Resultados: Foram visitadas 08 escolas de Educação 
Infantil, atendendo aproximadamente 221 crianças que estão cursando o Jardim II. 
Foi encenada história com uso de dedoches que abordou a importância da 
higienização das mãos. As crianças se envolveram bastante no momento da história, 
participando ativamente, expressando suas experiências e emoções. Conclusão: De 
acordo com as observações feitas e conhecendo a realidade da educação infantil 
brasileira, observamos que este projeto é de grande relevância para a saúde pública, 
por estimular a mudança de hábitos em crianças de instituições municipais de ensino, 
pois a saúde dessas crianças muitas vezes encontra-se negligenciada pelos 
pais/cuidadores, estando a cargo da escola oferecer atividades que visem à promoção 
e educação da saúde.  

Palavras-Chave: Saúde da Criança, Promoção da Saúde, Lúdico 
N° de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica  
Fonte Financiadora: Secretaria de Educação Superior. Programa de Educação 
Tutorial. Ministério da Educação 

 


