
VII Fórum das Escolas de Enfermagem 

Desafios atuais na Educação e no ensino da enfermagem 

07 e 08 de outubro de 2020 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

SUBMISSÃO: 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020 

O EVENTO TERÁ ANAIS COM ISBN REGISTRADO   

  

• Restrição de submissão: 

o O envio do trabalho só poderá ser realizado se ao menos o relator estiver inscrito no 

evento. 

o Para o relator sócio da ABEn a inscrição do trabalho será gratuita, sendo necessário 

anexar o comprovante de quitação da anuidade da ABEn, na submissão do trabalho. 

o No caso de não sócio da ABEn será cobrado o valor de R$ 50,00, sendo necessário 

anexar o comprovante de depósito ou transferência, na submissão do trabalho. 

Dados bancários da ABEn-PE: Banco do Brasil (código 001), agência: 1833-3, conta 

corrente: 110285-0, CNPJ: 33.989.468/001-8. 

o Cada relator poderá inscrever até 2 trabalhos. 

o Trabalhos de autoria de estudantes de graduação deverão ter entre os autores pelo 

menos um profissional. 

 

• Elaboração dos resumos 

o O número máximo de autores é cinco; 

o O resumo não deverá constar os nomes dos autores; 

o Os trabalhos devem ser originais, ou seja, não terem sido submetidos a nenhum 

outro evento ou tipo de publicação; 

o Os textos podem tratar de revisões desde que citada a metodologia validada, relatos 

de experiência, resultados de pesquisa ou de extensão; 

o Os resumos devem ser encaminhados com no mínimo 150 e no máximo 300 

palavras; 

o O texto incluirá o título, e os seguintes itens identificados no texto: objetivos, método, 

resultados, conclusão, contribuições e/ou implicações para a Enfermagem; 

o O título completo deverá ser escrito em letras maiúsculas, com recuo de 2 cm da 

margem esquerda; 

o Abaixo do título incluir a área temática do trabalho; 

o O texto deverá ser digitado sem parágrafos, justificado, e de acordo com a norma 

culta da língua portuguesa; 

o Texto com fonte Times New Roman 12; espaço simples entre linhas; margens 2,0cm; 



 

o Não incluir figuras, tabelas ou quadros; 

o Ao final do texto deverão ser incluídos três descritores presentes na plataforma DECs 

- http://decs.bvs.br/; 

 

• Escolha das temáticas 

 No momento da inscrição selecionar uma das áreas temáticas a seguir:  

1. Fundamentos Teórico-Filosóficos do Cuidar em Saúde e Enfermagem 

2. Tecnologia em Saúde e Enfermagem 

3. Ética em Saúde e Enfermagem 

4. Processo de Cuidar em Saúde e Enfermagem 

5. Saúde e Qualidade de Vida 

6. Saúde Mental 

7. Políticas e Práticas em Saúde e Enfermagem 

8. Políticas e Práticas de Educação e Enfermagem 

9. Produção Social e Trabalho em Saúde e Enfermagem 

10. Gerenciamento dos Serviços de Saúde e de Enfermagem 

11. Informação e Comunicação em Saúde e Enfermagem 

12. Saúde do Trabalhador 

 

• Critérios para a avaliação dos resumos 

1. Conteúdo: 

• Deve ser relevante para o tema central do evento e relacionar-se à área temática 

escolhida; 

• Deve apresentar coerência teórica e metodológica; 

• Deverá haver encadeamento lógico entre as partes, tornando a totalidade do texto 

consistente e compreensível para o leitor. 

 

2. Forma: 

• Deve ser escrito de maneira clara, coerente e concisa; 

• A redação deve seguir a norma culta da língua portuguesa; 

• Deve estar rigorosamente dentro das normas. 

  

• Modalidade de apresentação 

• A forma de apresentação do trabalho será comunicação coordenada; 

• As apresentações serão organizadas por temas afins; 

• O tempo de apresentação será de até dez minutos, sendo reservados cinco minutos 

adicionais para perguntas do público; 

• As apresentações devem ser elaboradas em Power Point (PPT); 

• Os trabalhos serão apresentados na forma oral e visual, de acordo com grade de 

apresentação específica pelo relator do trabalho; 

• Os relatores serão informados com antecedência sobre o dia, horário e sala na qual 

o trabalho será apresentado; 

• Os trabalhos que forem entregues fora do prazo ou elaborados fora das normas 

estabelecidas serão recusados; 

http://decs.bvs.br/


 

• Depois de submetido, o trabalho não poderá sofrer alteração. Portanto, atenção ao 

anexar o seu arquivo. Verifique se realmente é o arquivo correto a ser anexado no 

sistema; 

• Os certificados de apresentação serão fornecidos somente aos autores de trabalhos 

e que forem efetivamente apresentados; 

• Estes certificados estarão disponíveis online em arquivo PDF, no mesmo link de 

inscrições, aproximadamente 15 dias após a realização do evento. 

 


