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SUBMISSÃO DE RESUMOS

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

impreterivelmente, até o dia 12 de junho de 2022, 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 deve apresentar lauda com margem superior e esquerda de 3 cm e inferior e

direita de 2 cm. O arquivo deve ser enviado em formato .pdf, de acordo com o template

(Template Trabalho).

● Todo o trabalho deverá ser justificado, ter espaçamento de 1,5 entre as linhas, fonte Arial

Narrow tamanho 12, sem parágrafo.

● TÍTULO DO RESUMO: deve ser conciso e objetivo em caixa alta e negrito, centralizado no

meio da página.

● AUTORES: autor principal deve estar em primeiro lugar e docentes orientadores em último.

Deve ser regido em caixa alta. 

● TIPO DE TRABALHO: especificar nas categorias REVISÃO, ENSAIOS CLÍNICOS, RELATO

DE EXPERIÊNCIA OU PESQUISA e o nível de ensino nas categorias GRADUAÇÃO OU

PÓS-GRADUAÇÃO. Ambos devem ser escritos em caixa alta. 

● CATEGORIA E EIXO TEMÁTICO:

o Fundamentos Teóricos, Políticos e Culturais do Cuidado em Saúde e

Enfermagem

o Tecnologia e Comunicação no Cuidado em Saúde e Enfermagem

● PALAVRAS CHAVES:  de 4 a 6 descritores de acordo com o Descritores em Ciências da

Saúde (DeCS), disponível em: http://www.bvs.br .

● RESUMO: uma lauda com no mínimo 1800 e no máximo 2500 caracteres, conter título em

negrito centralizado na página, breve introdução, objetivos, materiais e método, discussão

dos resultados e conclusão. Os caracteres de Título, Palavras-Chaves e Suporte não serão

contabilizados. O texto deverá ter espaçamento de 1,5 entre as linhas, fonte Arial Narrow

tamanho 12, sem parágrafo.

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

Instruções para apresentação oral online:

Seguem abaixo informações importantes para a apresentação do seu trabalho. Solicitamos total

atenção aos tópicos mencionados.

● Apresentação dos trabalhos: Será realizada virtualmente pelo Google Meet

● Forma de apresentação do trabalho: O (a) autor (a) deverá confeccionar a

apresentação de acordo com o template (Template Apresentação).

https://docs.google.com/document/d/1dNkLptkpgyMIxNU7s-eZXpGC-BdTikLAHj8ITP2VT6I/edit?usp=sharing
http://www.bvs.br
https://docs.google.com/presentation/d/1KIKCr5YaEB_JNFE8-F5GFtH-8xBZNclj/edit?usp=sharing&ouid=114971882608554825566&rtpof=true&sd=true


● Tempo de apresentação: Até 10 minutos.

● Plataforma utilizada: Google Meet

● Os (as) apresentadores (as) dos trabalhos deverão comparecer com 15 minutos de

antecedência ao horário determinado para a apresentação.

● Permanência no ambiente virtual: Cada autor (a) apresentador (a) deverá

permanecer na sala virtual até o final, estar à disposição do mediador e dos (as)

interessados (as) em consultar seu trabalho.

● Título da apresentação: O título do trabalho apresentado deverá ser o mesmo do

resumo aprovado.

● Dias, horários e links das salas virtuais: As apresentações de trabalhos serão

realizadas na quinta-feira, 23 de junho de 2022, de 08:00h às 12:00h. A ordem

das apresentações, bem como as salas onde ocorrerão as mesmas serão

divulgadas no dia 21 de junho de 2022 no site: http://www.ufjf.br/enfermagem/

Os trabalhos não apresentados não receberão certificado.

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.

Nas pesquisas envolvendo seres humanos é necessário o envio de cópia da aprovação

pelo sistema Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Comissão Nacional de Ética em

Pesquisa (CONEP), em conformidade com as normativas e regulações do Conselho

Nacional de Saúde (CNS) ou órgão equivalente no país de origem da pesquisa. Nas

pesquisas envolvendo animais, exige-se a aprovação do Comitê de Ética no Uso de

Animais. O parecer de aprovação deverá ser enviado em anexo no email:

eventosfacenf@gmail.com, juntamente com o resumo submetido.

Relações que podem estabelecer conflito de interesse, ou mesmo nos casos em que não

ocorra, devem ser esclarecidas.

Exemplo:

Conflito de interesse: nada a declarar.

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

O resultado sobre a avaliação dos resumos: 17 de junho 2022 no site:

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

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

Atenciosamente, Comissão Científica da 23ª Semana de Enfermagem da FACENF/UFJF.

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

