
 

NIC – Assessoria de Eventos 
FONE: (55) 3321-1600  Ramal: 2600  EMAIL: eventos@unicruz.edu.br 

Campus Universitário Dr. Ulysses Guimarães - Rodovia Municipal Jacob Della Méa, km 5.6 –  

Parada Benito. CRUZ ALTA/RS - CEP- 98005-972  I  UNICRUZ.EDU.BR 

 

X Jornada De Enfermagem 

IV Mostra de Trabalhos Científicos em Saúde 

 

INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS SIMPLES AO EVENTO 

 

1. A temática para o envio de trabalhos será unicamente sobre a Saúde  

2. Os trabalhos serão aceitos no formato de RESUMO SIMPLES na 

modalidade de relato de experiência, nota prévia, reflexão, resultados de 

pesquisa e revisão de literatura. Não serão aceitos trabalhos que não 

contemplem essas normas.  

3. O número máximo de autores por trabalho é de cinco autores, incluindo o 

relator. O número máximo de trabalhos por autor/relator e coautor é de dois 

trabalhos.  

4. Os resumos deverão ser encaminhados ao endereço eletrônico da Jornada 

de Enfermagem (enfermagem@unicruz.edu.br ) até o dia 29 de abril de 

2019, sem prorrogação.  

 

Normas para envio do resumo simples: 

 

Título: Fonte Times New Roman, em caixa alta, o tamanho da fonte é 12, 

negrito e centralizado, no máximo 15 palavras.  

Credenciais dos autores: O nome completo do(s) autor(s) deverá localizar-

se logo abaixo do título, centralizado. O nome do relator deverá ser o primeiro 

a constar da lista de autores e estar sublinhado. Logo abaixo do nome, 

deverão estar indicados a categoria profissional, maior titulação, cargo e 

instituição de trabalho, endereço eletrônico somente do relator para contato. 

Estrutura do resumo: introdução, objetivos, método, resultados, 

considerações finais contendo as contribuições e/ou implicações para a 

Enfermagem, constando em um único parágrafo (texto corrido) e as 
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referências. Cada um dos itens da estrutura do resumo deverá estar 

destacado em negrito, seguidos de dois pontos. Por exemplo:  

“Resumo 

Introdução: .......... Objetivo: .......... Método: ......... Resultados: .........  , 

Considerações finais: .......... (contendo as contribuições e/ou implicações 

para a Enfermagem”. 

Corpo do texto: deverá conter até 2.500 caracteres com espaços. A 

totalidade de palavras do resumo incluirá toda a estrutura do resumo exceto 

as credenciais dos autores. O texto dos resumos deverá ser digitado sem 

parágrafos, de acordo com a norma culta, seguindo a nova ortografia da 

língua portuguesa. O trabalho deverá ser encaminhado no formato padrão do 

programa Word for Windows 2003, espaçamento simples, corpo tamanho 12 

e fonte Times New Roman e margens todas iguais a 2,0 cm. Não deverão 

ser incluídas figuras, tabelas, gráficos, desenhos, quadros e depoimentos 

dos sujeitos da pesquisa no resumo.  

Referências: Devem conter no máximo cinco referências, as quais deverão 

estar nas normas de citação do estilo Vancouver.  

Descritores: Deverá ser incluído dois ou três descritores conforme consulta 

ao DeCS - Descritores em Ciências da Saúde, Link: http://decs.bvs.br/. 

 

Critérios para a avaliação dos resumos 

 

O processo de avaliação seguirá as seguintes regras: 

1. O conteúdo deve apresentar coerência teórica e metodológica; 

3. Deverá haver encadeamento lógico entre os itens da estrutura do resumo, 

tornando a totalidade do texto consistente e compreensível para o leitor; 

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

5. Ao total serão selecionados 10 trabalhos para a apresentação no evento e 

a avaliação ocorrerá por meio de pontuação dos avaliadores.  
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Apresentação dos trabalhos selecionados 

 

1. Os trabalhos selecionados serão apresentados no formato pôster com 

dimensões de 0,9 m de largura x 1,20 m de altura. Todo material necessário 

para a fixação dos pôsteres será de responsabilidade do relator; sugerimos 

trazer o material necessário, como fita adesiva, tesoura, etc. 

2. Os elementos essenciais do pôster são: título, autores, instituições de 

vinculação, e-mail do relator, introdução, objetivos, método, principais 

resultados, considerações finais, contribuições ou implicações para a 

Enfermagem, descritores e referências.   

3. Recomenda-se no pôster a utilização de tabelas e figuras que facilitem a 

visualização.  

4. Cada autor deverá estar à disposição dos interessados em consultar seu 

trabalho pelo período de 20 minutos (permanecendo junto ao pôster), 

conforme cronograma disponibilizado após a seleção dos trabalhos.  

5. Será verificada a presença do relator no local do pôster em horário e dia 

pré-estabelecidos, pela Comissão Organizadora e Comissão Científica do 

evento.  

6. Será fornecido um único certificado por trabalho, o qual conterá o nome de 

todos os autores do mesmo. Só receberão o certificado de apresentação os 

relatores que estiverem presentes no dia e horário pré-estabelecidos.  

7. Os pôsteres deverão ser fixados no primeiro dia da Jornada de 

Enfermagem (07/05/2019) e retirados ao término da mesma (10/05/2019). 

  

 

 


