
 

NORMAS PARA INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE RESUMO SIMPLES 

 

Os grupos de tutoria deverão se inscrever individualmente no site da instituição. Cada grupo 

de tutoria poderá submeter 1 (um) resumo entre os dias 24 a 30 de maio de 2021, no ato da 

inscrição online com o nome completo de todos os autores, sem abreviaturas e citados sendo 

primeiro o apresentor, seguido pelos membros do grupo em ordem alfabética com a 

identificação do aluno e do tutor. O resumo deverá contemplar um aspecto abordado em um 

dos casos de tutorias estudados ao longo do semestre corrente. 

 

A submissão dos resumos deverá ser realizada  por 1 (um membro) do grupo de tutorial, no 

ato da inscrição, sendo esse aluno o apresentador do resumo. 

 

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

horas do dia 31/05/2020). 

 

A submissão é obrigatória para todos os grupos de tutorias  

 

Os resumos serão revisados pelos professores da instituição e todos trabalhos aceitos, serão 

publicados na forma de Anais (online). A seleção dos melhores será realizada pelo comitê 

avaliador. 

 

1. Os resumos deverão estar digitados em editor de texto Word, fonte Arial, estilo normal, 

tamanho 12, em português, espaçamento simples (1,0) entre linhas (VER ANEXO). 

 

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

cm; fonte Arial, estilo normal, em página A4. 

 

3. Os resumos deverão conter os seguintes itens: Título: o título do resumo deverá ser em 

letra maiúscula, em negrito, centralizado, fonte Arial, estilo normal, tamanho 12. 

 



 
Nomes e sobrenomes dos autores: deverão ser escritos nesta ordem e estar três linhas abaixo 

do título (pular duas linhas), alinhados à direita. Utilizar fonte Arial, tamanho 12. Escrever 

nome completo dos autores, em forma de texto corrido, separados por vírgula.  

 

Corpo do resumo estruturado: deverá estar duas linhas abaixo do endereço do autor principal 

(pular uma linha). O corpo do resumo deverá estar no modo justificado, fonte Arial, tamanho 

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

resumos devem ser em parágrafo único sem incluir figuras, tabelas. 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) metodologia d) discussão e) Conclusões ou 

considerações finais. 

 

Palavras-chave: Redigir na linha abaixo do parágrafo do resumo (sem pular linha) em fonte 

Arial, tamanho 12, com inicial maiúscula, separadas por ponto. Deverá conter três palavras-

chave, de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde da Biblioteca Virtual em Saúde 

disponível em http://www.bireme.br/ou http://desc.bvs.br/ 

 

Informações dos autores e co-autores deverão ser escritas na forma de nota de rodapé, em 

fonte Arial, tamanho 10. Essas informações deverão conter: titulação e filiação institucional. 

 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS: 

 

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

a seguir: 

 

1) O conteúdo deve apresentar coerência teórica e metodológica. 

 

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

consistente e compreensível para o leitor.



 

3) O trabalho deve ser escrito de maneira clara, coerente e concisa. 

 

4) Deve haver coerência entre o título, objetivo e discussão do resumo. 

5) Os resultados devem responder ao objetivo proposto. 

 

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

 

Apresentação na forma de E-Poster. 

O relator do trabalho científico fará a apresentação mediante os 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 conteúdo dos trabalhos é responsabilidade exclusiva dos autores. 

O poster da apresentação é de responsabilidade dos autores. 

O pôster deverá estar em formato 100 cm X 120 cm, contendo introdução, objetivo, 

metodologia, discussão, conclusão e referências em formato powerpoint (ver modelo em 

powerpoint) 

A avaliação do poster se dará por meio da avaliação gráfica e do conhecimento técnico-

científico sobre o assunto abordado. 

Os pôsteres serão apresentados em horário previamente agendado via google meet. 

 

 

 
 
  



 
TITULO DO RESUMO 

 

 

Daniele Cristina Alves Fernandes1, Helder Matheus Alves Fernandes1, Karoline Rachel 

Teodósio de Melo2. 
1 Discente do curso de Enfermagem – FACENE/RN.  

2 Discente do curso de Nutrição – FACENE/RN.   
3 Professora-tutora do curso de nutrição – FACENE/RN.  

 

INTRODUÇÃO: A introdução deve contemplar uma pequena apresentação do que vai ser 

discutido. OBJETIVO: Analisar e compreender o efeito do desmame precoce em lactentes e 

nas mães. METODOLOGIA: trata-se de uma revisão bibliográfica dos aspectos bioquímicos 

e nutricionais do desmame precoce para os lactentes e para as mães. DISCUSSÃO: discutir 

o problema mencionado, levando em consideração as pesquisas realizadas para discussão 

do problema. CONCLUSÃO: Uma visão multidisciplinar da paciente teria aumentado o índice 

de suspeição para a patologia e propiciaria diagnóstico e tratamento precoces, antes da 

manifestação da complicação. Lembrar que o resumo deve conter de 300 a 400 palavras. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Desmame Precoce. Lactente. Aleitamento Materno Exclusivo. 

 

 


