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1. Das instruções para o envio do resumo: 

1.1 Para submeter um resumo é obrigatório estar inscrito no “I Congresso de 

Enfermagem – UniRV”. Os resumos deverão ser enviados para o e-mail: 

profcamilafen@gmail.com início no dia 30 de agosto de 2017 até a data limite 

de 30 de setembro de 2017. 

1.2 Para iniciar o processo de submissão de trabalho para o “I Congresso de 

Enfermagem – UniRV” é necessário informar no e-mail o nome completo e 

CPF do autor inscrito no congresso. 

1.3 A aceitação do resumo estará condicionada ao julgamento da Comissão de 

Avaliadores e os trabalhos aceitos receberão e mail de confirmação e parecer 

de aprovação. 

2. Das normas para submissão de resumos: 

2.1 O trabalho submetido ao “I Congresso de Enfermagem – UniRV” deverá 

ser ORIGINAL, podendo ser experimental, trabalho epidemiológico, estudo 

quantitativo ou qualitativo, revisão integrativa ou sistemática da literatura, relato 

de experiência ou artigo de extensão. 

2.2 Serão aceitos apenas 2 trabalhos por autor principal, o trabalho poderá 

conter além do autor principal, 7 coautores (8 no total). A participação em 

trabalhos como coautor é ilimitada. O autor principal deve estar 

obrigatoriamente inscrito. 

2.3 Não serão possíveis alterações posteriores no texto do resumo, bem como 

alterações de nome dos autores, apresentador ou instituições relacionadas 

após a submissão do trabalho. 

2.4 Os arquivos enviados devem estar no formato pdf, o nome do arquivo do(s) 

resumo(s) deve conter Título do trabalho + Nome do autor. (ex. Análise dos 

fatores de risco para ruptura prematura das membranas - 3 Maria Joana da 

Conceição.pdf). 



 
 

3. Das regras para confecção do resumo: 

3.1 O resumo deverá ser redigido em português do Brasil, segundo as normas 

gramaticais e ortográficas vigentes e as regras determinadas por este edital. 

3.2 Os trabalhos poderão ser enviados a partir de 30 de agosto de 2017 até o 

dia 30 de setembro de 2017. 

3.3 As pesquisas com seres humanos ou animais DEVEM ser aprovadas por 

um Comitê de Ética em Pesquisa, de acordo com a Resolução 466/2012 e 

complementares do Conselho Nacional de Saúde, MS, e esta aprovação deve 

ser declarada no item Métodos; 

3.4 O uso de abreviaturas será restrito àquelas já identificadas anteriormente 

por extenso no texto do resumo; 

3.5 Caso necessário, gênero e espécie de seres vivos deverão ser grafados 

conforme normas internacionais; 

3.6 Não será permitida a utilização de ilustrações (gráfico, tabela, quadro, etc.) 

no resumo. Para a análise e seleção dos trabalhos, somente será considerada 

a parte textual do resumo; 

3.7 Os trabalhos aprovados NÃO serão corrigidos ou revistos pela Comissão 

Científica do Congresso e deverão ser publicados exatamente na forma como 

submetidos, sendo de exclusiva responsabilidade dos autores a correta 

redação; 

3.8 As referências consultadas NÃO deverão ser enviadas através do resumo, 

mas deverão ser obrigatoriamente expostas durante a apresentação dos 

trabalhos, no formato ABNT; 

3.9 Trabalhos inscritos sem corpo do texto ou incompletos serão 

desclassificados. 

 

 



 
 

4. Da estrutura: 

4.1 Apresentação geral: 

Os textos devem ser apresentados como arquivo elaborado no programa Word 

for Windows, escritos em língua portuguesa, em fonte Arial, tamanho 11, 

espaçamento de 1,5 entre linhas, recuo de 1,0 cm em primeira linha de 

parágrafo, margens de 3,0 cm em cada lado. Os textos devem ter no máximo 1 

lauda. Os resumos devem conter as seguintes partes: título, autores e texto 

descrevendo o trabalho conforme orientações abaixo: 

4.2 Título: 

Deve vir em negrito, centralizado, fonte 12 e em caixa alta. Com no máximo 

150 caracteres (com espaços). 

4.3 Autores e Vínculo Institucional: 

O nome completo do (s) autor (es) deve vir logo abaixo do título, centralizados, 

em itálico, em fonte arial, tamanho 10 e com indicação de titulação e instituição 

a que pertence (em). Para submissão do resumo é necessário informar o 

vínculo institucional de cada participante, justificado, em fonte arial, tamanho 8, 

sem espaçamento entre parágrafos do mesmo tipo. Também junto com essas 

informações, deve constar o endereço eletrônico do autor principal. Os nomes 

dos autores devem ser colocados na sequência: autor principal, coautores, 

orientador (es). Serão permitidos somente 8 participantes por trabalho 

(incluindo o orientador e autor principal). 

4.4 Resumo: 

O resumo, posicionado logo abaixo do nome do (s) autor (es), deve ser conciso 

e digitado de forma contínua e sem parágrafos. Deve conter, em no máximo 

250 palavras, as informações mais relevantes sobre introdução, objetivos, 

métodos, resultados e conclusões do trabalho. Os itens devem estar 

destacados em caixa alta, em negrito e seguido de dois pontos. Exemplo: 

“INTRODUÇÃO: ” e “OBJETIVOS: ” Esses itens não deverão estar organizados  



 
 

sob a forma de tópicos. Projetos de Pesquisa não deverão conter o item 

Conclusões. Não será permitida a inserção de figuras, gráficos e tabelas. 

4.5 Descritores: 

Logo após o resumo podem ser listados até 4 descritores, conforme os 

Descritores em Ciências da Saúde (http://decs.bvs.br/). Devem ser em caixa 

baixa e separados por vírgula. 

5. Da seleção: 

5.1. Serão desqualificados do Concurso os trabalhos que não obedecerem às 

normas gramaticais ou não estiverem dentro dos padrões de Metodologia 

Científica; 

5.2. Todos os resumos qualificados serão avaliados e selecionados 

exclusivamente pela Comissão Científica “I Congresso de Enfermagem – 

UniRV” sem menção a autores ou instituições relacionadas; 

5.3. A Comissão Científica será responsável pela avaliação dos trabalhos, de 

acordo com os seguintes critérios: relevância do trabalho na sociedade; 

originalidade; importância científica e social; emprego da metodologia científica 

na elaboração do trabalho; correlação entre os objetivos, resultados e 

conclusões do resumo; qualidade e clareza dos resultados apresentados; 

5.4. Todos os trabalhos selecionados devem ser apresentados em forma de 

pôster pelos respectivos apresentadores indicados no momento da inscrição, 

no dia 23 de outubro de 2017 as 17 horas. 

6. Da apresentação de Pôster: 

6.1 O apresentador do pôster obrigatoriamente deve ser um dos autores, 

incluindo o orientador do trabalho; 

6.2 O apresentador do pôster deverá comparecer com 45 minutos de 

antecedência ao horário previsto para sua seção de apresentação e assinar a 

lista de frequência. A ausência do apresentador no horário do julgamento 



 
acarretará desclassificação automática do trabalho; A apresentação de todos 

os trabalhos ocorrerá simultaneamente no dia 23 de outubro de 2017 as 17 

horas. 

6.3 As instruções para apresentação na categoria POSTER serão 

apresentadas no momento da divulgação dos trabalhos selecionados; 

6.3.1. Será disponibilizado no site da Universidade de Rio Verde – UniRV , 

listagem contendo os títulos dos trabalhos aceitos as regras para a 

apresentação de pôster até o dia 03 de outubro de 2017; 

6.4 O pôster deverá conter: título (em destaque), nome completo dos autores, 

instituições envolvidas, instituições financiadoras, caso existam, cidade e 

estado. O nome do apresentador deve vir sublinhado; 

6.4.1 O título: Deve ser exatamente o mesmo utilizado no resumo e ser escrito 

em letras maiúsculas. Abaixo do título e com letras menores devem aparecer 

os nomes dos autores, do laboratório, do departamento, da instituição, da 

cidade e do estado. 

6.4.2 Identificação do apresentador: Sobrenome e iniciais do apresentador do 

trabalho deverão estar sublinhados. 

6.5 O corpo do trabalho deve conter Introdução, Objetivos, Métodos, 

Resultados, Conclusão e Referências, Conclusão e Referências; estas marcas 

devem estar legíveis e destacadas. Exemplo: “INTRODUÇÃO: ” e 

“OBJETIVOS: ”; 

6.6 O apresentador terá 6 minutos para expor seu trabalho à equipe de 

avaliadores da Comissão Científica utilizando, exclusivamente, o pôster. Não 

haverá equipamento de multimídia disponível para esta atividade. A 

cronometragem da apresentação é de responsabilidade do professor avaliador, 

que observará o limite de tempo de 6 minutos para apresentação e 2 (dois) 

minutos para avaliação pelo professor. A fixação e retirada dos pôsteres serão 

de responsabilidade dos autores.  



 
6.7 As dimensões do banner devem ser 0,90m de largura e 1,20m de altura, 

com letras legíveis a uma distância de 2,00m. 

6.8 O banner: Deve ser autoexplicativo, podendo utilizar ilustrações (figuras, 

diagramas e tabelas). Sugere-se que as conclusões sejam colocadas na forma 

de itens além de conter o logotipo da universidade e da faculdade de origem. 

7. Do julgamento: 

7.1. O julgamento da apresentação é de inteira responsabilidade da Comissão 

Científica, segundo critérios pré-estabelecidos. 

7.2. O julgamento será realizado em formulário padronizado, com escore para 

cada um dos itens de avaliação. 

8. Considerações finais: 

8.1. A Comissão Organizadora reserva-se o direito de cancelar, interromper, 

suspender ou adiar este Concurso no todo ou em parte, em caso fortuito ou de 

força maior; 

8.2. Os autores e orientadores dos trabalhos reconhecem e declaram, 

assumindo todas as responsabilidades legais, de forma irrevogável e 

irretratável, que todas as informações fornecidas, bem como o conteúdo do 

trabalho inscrito, são verdadeiras, próprias e originais; 

8.3. As Comissões Organizadora e Científica são incontestavelmente 

soberanas nas suas decisões, inexistindo a possibilidade de recursos ou 

manifestações de qualquer espécie neste Concurso; 

8.4. A inclusão de qualquer trabalho, desde que cumprindo as regras deste 

Edital, já caracteriza a aceitação irrestrita a todas as regras aqui previstas; 

8.5. Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Comissão Cientifica. 

 

 

 



 
 

Datas Importantes 

Início das submissões de resumo por e-mail:               30 de agosto de 2017 

Fim das submissões de resumo por e-mail:                  30 de setembro de 2017 

Divulgação dos trabalhos aceitos no site UniRV:          03 de outubro de 2017 

Apresentação de Pôster:                           23 de outubro de 2017 as 17 horas. 

 

 


