UNIVERSIDADE DE GURUPI – UNIRG
12º SEMANA DE ENFERMAGEM – “RESGATANDO A ENFERMAGEM”
DE 17 A 24 DE MAIO

NORMAS PARA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DE RESUMO SIMPLES

1 INSTRUÇÕES

Para submeter os trabalhos é necessário que o autor responsável esteja
inscrito na Semana de Enfermagem.
O resumo deverá ser encaminhado na extensão formato “PDF”, digitado
conforme

as

normas

do

evento,

através

do

endereço

de

e-mail:

semanadeenfermagemunirg@gmail.com
A data limite para envio é até: 10/05/2019 às 23h59min.
Cada participante poderá enviar e apresentar até um trabalho como autor
principal e até três trabalhos como coautor, sendo que o máximo permitido de
autores/coautores por trabalho é de 6 pessoas.
Os trabalhos submetidos serão avaliados pela Comissão Científica do
Curso de Enfermagem podendo ou não ser selecionados para apresentação.
A lista com o resultado dos resumos selecionados para apresentação será
disponibilizada no site da Universidade de Gurupi – UnirG no dia 15/05/2019 no
site

da

Universidade

de

Gurupi

–

UnirG:

http://www.unirg.edu.br/cursos/graduacao01/enf-enfermagem.html, clicando na
aba “Semana de Enfermagem”.
A exposição dos banners será no dia 23/05/2019 as 18h00min no Campus
II da Universidade de Gurupi - UnirG, é de responsabilidade dos autores a
fixação do banner (assim como material para fixar) em local e horário que será
divulgado juntamente com a lista de resultado dos resumos selecionados.

Toda comunicação entre os autores e a organização do evento ocorrerá
por meio do endereço de e-mail citado.
2 FORMATAÇÃO

O arquivo contendo o resumo deve apresentar a seguinte formatação:


O texto deve ser organizado em página tamanho A4, com margem inferior
e direita de 2 cm e superior e esquerda com 3 cm;



Espaçamento entre linhas: 1,5 cm;



Tipo de fonte: Times New Roman;



Tamanho de fonte: 12 para todo o texto.

a) Título: parte superior da página, em caixa alta, negritado e centralizado.
Quando houver subtítulo, este deve vir separado do título por dois pontos
(:), em minúsculas e negrito.
b) Autoria: os nomes dos autores devem ser completos, colocados dois
espaços abaixo do título, alinhado a margem direita, com a primeira letra
de cada palavra em caixa alta, seguidos dos respectivos números-índice
(sobrescrito) que irão identificar os autores. Em caso de mais de um autor,
seus nomes serão separados por vírgula.
c) Identificações: Abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es) deverão ser
colocadas as identificações, conforme segue: Para o primeiro autor:
qualificação profissional (graduando, graduação; pós-graduação ou
docente), Instituição por extenso, nome da Cidade, UF e o e-mail do autor.
Para os coautores: qualificação profissional, Instituição por extenso, nome
da Cidade e UF. O nome do apresentador deverá vir sublinhado.
d) Texto do Resumo:


A palavra RESUMO deve vir em negrito, caixa alta e centralizada.
Na linha subsequente segue o texto que deverá ser justificado;



Tamanho do resumo: de 250 a 500 palavras;



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 ou Material
e métodos d) Resultados (parciais ou concluído) e) Conclusões ou
considerações finais.



Após o texto do resumo, na linha subsequente, deve vir os
DESCRITORES

que

deve

ser

consultado

no

site:

http://decs.bvs.br/, em caixa alta e negrito, seguida por dois pontos
e as palavras;


Devem ser indicados 3 descritores, separados entre si por ponto
final;



As referências são facultativas, porém, quando houver menção à
autoria no corpo do resumo, elas tornam-se obrigatórias e devem
ser de acordo com as normas da ABNT;



Trabalhos que envolvam seres humanos devem incluir o número
da aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa.

Os trabalhos enviados que não contemplem as normas de
formatação solicitadas serão desclassificados.

3 FORMATAÇÃO DO BANNER E REQUISITOS PARA APRESENTAÇÃO

O Banner deverá ser fixado e retirado no horário previamente
estabelecido pela comissão organizadora e o responsável deverá estar
ao seu lado, para responder às questões dos interessados e do Comitê
de Avaliação.
O Banner será confeccionado em material tipo lona e deve estar
estruturado da seguinte forma:


Tamanho do banner: Largura: 90 cm; Altura: 120 cm.



Deve constar: título, nome(s) do(s) autor (es), instituição do autor
e coautor (se houver), professor orientador, introdução, objetivo,
resultado, metodologia e conclusão e referências.



O Título devem estar em fonte 60, em caixa alta e negrito;



O nome do autor, coautor e professor orientador devem estar em
fonte 54, em caixa alta e negrito;



A IES devem estar em fonte 48, em caixa alta e negrito;



As palavras Introdução, Metodologia, Objetivos, Resultados,
Conclusão e Referências devem estar escritas em fonte 54
centralizado, em caixa alta, e negrito.



O corpo do texto deve estar em fonte 48, em negrito, letras
minúsculas, exceto nomes próprios;



As referências devem ser as mesmas citadas no corpo do texto e
devem estar na fonte 40, conforme as normas da ABNT;



Seguir o modelo no site da Universidade de Gurupi – UnirG,
clicando na aba “Semana de Enfermagem”, que será divulgado
juntamente com a lista de trabalhos selecionados para exposição.
Atenção:

Os títulos devem ser idênticos ao do resumo aceito;
O banner deverá ter clareza:
 Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas e

recursos gráficos possíveis.
 Organizar as informações de modo que as ideias centrais do

trabalho sejam facilmente compreendidas.
 O texto do banner deverá ser legível a uma distância de pelo

menos 2 metros.
É proibido na apresentação do banner:
 Apresentar o banner fora da data, local ou horários programados;
 Apresentação por terceiros: não autores.

Os 3 (três) primeiros trabalhos premiados serão divulgados na
confraternização de finalização da Semana de Enfermagem no dia 24/05/2019.

Comissão Científica do Curso de Enfermagem
Universidade de Gurupi - UnirG

CRONOGRAMA

DATA

ATIVIDADE

A PARTIR DE 15/04/2019

INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DE
TRABALHOS

ATÉ 10/05/2019

PRAZO FINAL PARA OS AUTORES
ENVIAREM OS TRABALHOS

ATÉ 15/05/2019

PRAZO DE DIVULGAÇÃO DOS
TRABALHOS ACEITOS

23/05/2019

EXPOSIÇÃO DOS BANNERS

24/05/2019

DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS
PREMIADOS

ANEXO I – MODELO DE RESUMO

TÍTULO

Laura Campos Santos1, José Ricardo Lopes2
Graduando, Universidade de Gurupi - UnirG, Gurupi – TO, laura_campo@gmail.com1
Docente, Universidade de Gurupi - UnirG, Gurupi – TO2

RESUMO
Introdução:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Objetivo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Metodologia ou Material e métodos: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Resultados (parciais ou concluído): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Conclusões ou considerações finais: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Texto do resumo de 250 a 500 palavras)
DESCRITORES: XXXXXXX. XXXXXXX. XXXXXXXX.

REFERÊNCIA
LUDWIG, F. et al. Macronutrientes em cultivares de gérbera sob dois níveis de
fertirrigação. Horticultura Brasileira, Brasília, DF, v. 26, n. 1, p. 68-73, jan./mar. 2008.

FICHA DE AVALIÇÃO DE BANNER
12º SEMANA DE ENFERMAGEM – “RESGATANDO A ENFERMAGEM “

Nome do avaliador: ___________________________________________________________
Número do trabalho: ______
Apresentador: _________________________________________________________________
Trabalho (palavras iniciais):____________________________________________________

NOTA
ITEM

BANNER

CRITÉRIO

1.

Estrutura visual e organização

2.

Conteúdo técnico

3.

Requisitos para entendimento do trabalho

4.

Domínio pelos autores do conteúdo que consta
no banner

5.

Conhecimento pelos autores sobre o tema
desenvolvido no trabalho

6.

Organização da apresentação oral do banner

7.

Respostas pelos autores as indagações dos
avaliadores

EXPOSIÇÃO
ORAL

(De 0 até 10)

TOTAL:
MÉDIA:

Observações sobre o trabalho:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

________________________________________
Assinatura

