
SUBMISSÃO DE RESUMOS 

 

O envio de Resumo deverá ser realizado através do e-mail semanadaenfermagem.ufjf@gmail.com, 

impreterivelmente, até o dia 30 de abril de 2019, em português. 

 

ATENÇÃO AUTORES: Confiram o trabalho antes do envio para evitar erros! Resumos diferentes do 

modelo recomendado, não serão considerados. 

 

Instruções para submissão: 

O Resumo deverá ter apenas uma página com no mínimo 1800 e no máximo 2500 caracteres (com 

espaços) e conter breve introdução, objetivos, materiais e métodos, discussão dos resultados e 

conclusão. Os caracteres do Título, Autores, Instituições, Palavras-Chave não serão considerados no 

cômputo solicitado. Deverá ser encaminhado em arquivo do programa .pdf, fonte Arial Narrow, tamanho 

12, digitados em espaço 1,5 entre linhas, conforme modelo disponibilizado. 

 

Serão consideradas somente contribuições científicas do tipo pesquisa, revisão, ensaios clínicos e relatos 

de experiência, sendo vedado ao autor submeter trabalhos já publicados em periódicos ou pesquisas em 

fase de planejamento. Agradecimentos às agências de fomento são opcionais. 

 

O Resumo não deverá conter citações bibliográficas, nem lista de referências bibliográficas. 

 

O resultado sobre a avaliação dos resumos: 08 de maio de 2019 no site: http://www.ufjf.br/enfermagem/ 

 

As 3 melhores apresentações de trabalhos da graduação e as 3 melhores, da pós-graduação serão 

premiadas. 

 

As premiações de trabalho serão anunciadas no dia 17 de maio (horário a ser definido e divulgado 

previamente na programação da 80ª Semana Brasileira de Enfermagem e 20ª Semana de 

Enfermagem da FACENF da UFJF. 

 

A Comissão Científica descartará os resumos que não atenderem a essa exigência. Todos os trabalhos 

serão apresentados em forma eletrônica. 

  

 

 

 

 

http://www.ufjf.br/enfermagem/


Sobre a estruturação da apresentação eletrônica: 

 

Modalidade de apresentação: Oral 

A apresentação deverá ser confeccionada em arquivo do programa .powerpoint ou .pdf em até 10 slides 

que contenham título, introdução, objetivos, materiais e métodos, discussão dos resultados e conclusão. 

Tempo de apresentação: 10 minutos 

Tempo de arguição da banca avaliadora: 5 minutos. 

As apresentações de trabalhos da graduação serão realizadas na quarta-feira, 15 de maio de 2019, de 

8:00h às 12h. 

As apresentações de trabalhos da pós-graduação serão realizadas na quinta-feira, 16 de maio de 2019, 

de 8:00h às 12h. 

A ordem das apresentações, bem como as salas onde ocorrerão as mesmas serão divulgadas no dia 08 

de maio de 2019 no site: http://www.ufjf.br/enfermagem/ 

Os trabalhos não apresentados não receberão certificado. 

 

Comissão Científica da 20ª Semana de Enfermagem da FACENF/UFJF e 80ª Semana Brasileira de 

Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ufjf.br/enfermagem/

