
 

NORMAS SUBMISSÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO 

ORIENTAÇÕES GERAIS:  

Serão aceitos trabalhos de pesquisa original; Revisão integrativa com ou sem metanálise, 

nota prévia, relato de experiência e estudos de reflexão. 

Os trabalhos deverão obedecer às normas da ABNT. 

A inscrição dos trabalhos que envolverem seres humanos de forma direta ou indireta 

deverá ser acompanhada, obrigatoriamente, de cópia digitalizada de Parecer de 

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 

Serão aceitos trabalhos com o número máximo de 06 (seis) autores, incluindo o relator, 

sendo obrigatória a participação de pelo menos, um enfermeiro ou professor. 

O relator poderá apresentar no máximo, 02 (dois) trabalhos científicos. 

O relator deverá estar inscrito no evento, no momento do envio do trabalho. O 

comprovante da inscrição deve ser enviado junto com o trabalho, em arquivos diferentes. 

A submissão dos trabalhos deverá ser realizada por meio de e-mail para o seguinte 

endereço: semanadeenfermagem@facenemossoro.com.br no período de 22/04/2019 a 

03/05/2019. 

NÂO serão aceitos trabalhos submetidos fora do prazo estabelecido (a partir de 00:00:01 

horas do dia 04/05/2019). 

A lista dos trabalhos aprovados para a apresentação oral será no dia 10/05/2019 no site 

da FACENE/RN. 

RESUMO SIMPLES  

Resumo científico de trabalho, concluído ou em andamento; 

1. Os resumos deverão estar digitados em editor de texto Word (Office 97-2010), fonte 

Arial, estilo normal, tamanho 12, em português, espaçamento simples (1,0) entre linhas e 

texto justificado; 

2. Utilizar as seguintes margens: superior e esquerda 3.0 cm, margem direita e inferior 2.0 

cm em página A4. 

3. Os resumos deverão conter os seguintes itens (todos em fonte Arial tamanho 12): 

Título: o título do resumo deverá ser em letra maiúscula (CAIXA ALTA), em negrito, 

centralizado, fonte Arial, estilo normal, tamanho 12. Deverá conter no máximo 15 

palavras; 

Nomes completo dos autores: deverão estar três linhas abaixo do título (pular duas 

linhas), alinhados à direita; em forma de texto corrido, separados por ponto e vírgula (;).  

mailto:semanadeenfermagem@facenemossoro.com.br


Não escrever, junto aos nomes dos autores, qualquer outro termo, como autor e 

coautores, professor orientador etc.  

Informações do relator deverão ser escritas na forma de nota de rodapé, em fonte Arial, 

tamanho 10. Essas informações deverão conter: titulação, filiação institucional e e-mail do 

autor principal.  

O nome do relator deverá ser o primeiro a ser citado, e deverá estar em negrito. 

As informações dos autores (formação, curso que frequenta, vínculo institucional) deverão 

ser escritas na forma de nota de rodapé, em fonte Arial, tamanho 10.  

Corpo do resumo estruturado: deverá estar duas linhas abaixo da listagem dos autores; 

 O corpo do resumo deverá estar no modo justificado, fonte Arial, tamanho 12, 

espaçamento entre linhas 1,0 e conter no mínimo 300 e no máximo 400 palavras.  

Os resumos devem ser em parágrafo único sem incluir figuras, tabelas ou referências.  

Os itens da estrutura do resumo devem estar destacados em negrito, sem entrada de 

parágrafo ou linhas em branco, contemplando:  

a) Introdução  

b) Objetivo  

c) Material e métodos 

d) Resultados  

e) Considerações finais  

Descritores: Deverão estar alinhados abaixo do parágrafo do resumo (sem pular linha) em 

fonte Arial, tamanho 12, com inicial maiúscula, separadas por ponto e vírgula (;). Deverão 

ser listados o quantitativo de três a cinco descritores. Os descritores deverão ser 

indexados no DECS, no site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), disponível no link: 

http://decs.bvs.br  

Fonte de Financiamento: Após as palavras-chave, pular uma linha e informar fontes de 

financiamento (custeio, quando for o caso), em letra Arial, tamanho 12.  

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS: 

Além dos requisitos de elaboração dos trabalhos, o processo de avaliação seguirá as 

regras a seguir:  

1) O resumo deve conter todas os itens estruturais (introdução, objetivo, material e 

métodos, resultados e considerações finais). 

2) O conteúdo deve apresentar coerência teórica e metodológica.  

3) Encadeamento lógico entre as partes do trabalho, tornando a totalidade do texto 

consistente e compreensível para o leitor. 
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4) O trabalho deve ser escrito de maneira clara, coerente e concisa.  

5) Deve haver coerência entre o título, objetivo e materiais e métodos do trabalho. 

6) Os materiais e métodos devem conter o tipo de pesquisa, amostra, os procedimentos 

utilizados para a obtenção dos dados e análise dos dados.  

6) Os resultados devem responder ao objetivo proposto. 

7) As considerações finais devem conter a relevância dos resultados encontrados. 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL:  

O relator do trabalho científico fará a apresentação mediante o coordenador(es) da sala e 

público interessado. 

A duração máxima das apresentações por comunicação oral deverá ser de 15 minutos, 

sendo disponibilizados até 10 minutos para exposição oral e 5 minutos para arguição da 

banca. 

 O relator do trabalho deverá estar presente no local destinado para apresentação, 15 

minutos antes do horário que será previamente informado para avaliação do seu trabalho. 

 Em cada seção haverá, no mínimo, um coordenador/monitor para organizar e auxiliar nas 

apresentações. 

A apresentação será em forma de Power point, seguindo as normas da ABNT, fonte Arial, 

tamanho 22 a 24 para títulos, 18 a 20 para textos. 

O uso de itálico é destinado somente para indicar termos em outros idiomas. 

O primeiro slide deve conter o título, os autores e as instituições envolvidas. A 

apresentação deve seguir a sequência padronizada apresentada no resumo. 

Utilização de material fotográfico poderá ser feita de forma que não se identifique o a 

pessoa em exposição. 

O conteúdo dos trabalhos é responsabilidade exclusiva dos autores. 

O arquivo da apresentação é de responsabilidade do relator. 

Para cada sala será disponibilizado projetor e computador. Outros materiais que por 

ventura forem necessários serão de responsabilidade dos apresentadores. 

 

 

 


