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- Prorrogação do período de submissão de trabalhos até o dia 02 de
junho de 2018.
Colegiado de
Enfermagem

- Todos os trabalhos serão apresentados na forma de pôsteres.
- Serão aceitos trabalhos do tipo revisão de literatura, relatos de experiências e
pesquisas originais.
- O trabalho poderá ter no máximo seis autores. Serão admitidos até dois
trabalhos por inscrição.
- A estrutura do trabalho deverá conter obrigatoriamente: introdução; objetivos;
metodologia; resultados parciais ou finais; conclusões/considerações finais.
- Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail neenf@uesc.br, devendo constar
no assunto do e-mail: SUBMISSÃO DE TRABALHO SEMANA DA ENFERMAGEM.
- Todos os trabalhos submetidos serão avaliados pela Comissão Científica que
decidirá pela aprovação ou não, conforme estabelecido nessas normas. Os trabalhos
não serão devolvidos aos autores para correção.
- A lista dos trabalhos aprovados estará disponível na página do Núcleo de Educação em
Enfermagem – NEENF no link
http://www.uesc.br/nucleos/neenf/index.php?item=conteudo_eventos.php

- No caso de aprovação do trabalho, os autores estão automaticamente concordando
com sua publicação e divulgação.
- A decisão final sobre o agrupamento dos trabalhos em áreas temáticas caberá à
Comissão Científica.
- Os três melhores trabalhos serão premiados, cabendo à Comissão científica a
definição dos critérios de avaliação.
- A qualidade do texto (gramática, ortografia e digitação), bem como as opiniões e
conceitos emitidos nos trabalhos são de exclusiva responsabilidade dos (as) autores
(as) e serão considerados como critério de avaliação pela Comissão Científica.
- Os resumos deverão estar formatados de acordo com as seguintes normas
técnicas:







Campus Prof. Soane
Nazaré de Andrade,
Km 16, Rod.
Ilhéus/Itabuna.

Os resumos deverão ter de 300 a 500 palavras;
Margens (superior e esquerda 3 cm, direita e inferior 2 cm);
Espaçamento simples entre linhas;
Tipo da fonte: Times New Roman;
Tamanho da fonte: 12;
Inserir Título (centralizado, negrito);
Inserir nomes dos autores (alinhamento à direita) e, em nota de rodapé,
indicar formação acadêmica, instituição à qual está vinculado e e-mail dos
autores. O nome do relator deverá estar sublinhado;
 Inserir texto do resumo, em parágrafo único, recuo de 1,25 cm apenas na
primeira linha;
 Inserir no mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chave, com suas iniciais em letra
maiúscula e separadas por ponto.

NORMAS PARA A CONFECÇÃO DO PÔSTER

•
•
•
•
•
•

•

Os pôsteres devem ter dimensões de 90 x 120 cm;
O título deve ser o mesmo do resumo aceito, e digitado em letras maiúsculas;
Abaixo do título, com letras menores, devem aparecer os nomes dos autores e
qualificação;
Informações adicionais (fotografias e figuras) são incentivadas e ficam a critério
dos autores, respeitadas as dimensões do pôster;
A colocação do pôster no local de exposição é de inteira responsabilidade dos
autores;
O pôster deverá ser afixado 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 texto do pôster deverá ser legível a uma distância de pelo menos 2 metros.

