
                                                                                                  

CURSO DE BACHARELADO EM 

ENFERMAGEM 

 
80ª Semana Brasileira de Enfermagem (SBEn) – Macapá-AP e III Encontro 

Amapaense de Produção Científica da Enfermagem-EAPCENF 

Tema central “Os desafios da Enfermagem para uma prática com 
equidade” 

REGRAS PARA TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 
Prorrogação para envio de resumos: 01/05/2019 até às 23h59min  

Os trabalhos serão enviados na modalidade resumo simples ou resumo 
expandido  

Cada relator poderá submeter no máximo dois trabalhos - independente 
da modalidade 

 
OBS: proibido o envio do mesmo trabalho para as duas modalidades. 

 
MODALIDADE RESUMO SIMPLES – Anais III Encontro Amapaense de 
Produção Científica da Enfermagem-EAPCENF 

 
Esta modalidade se destina à apresentação de resultados de teses, 
dissertações, monografias, trabalhos de conclusão de curso e pesquisas 
concluídas, relatos de experiências e projetos de pesquisa em 
desenvolvimento, de acordo com os eixos temáticos dos eventos programados. 
 - Os trabalhos deverão ser encaminhados sob a forma de resumo simples, 
entre 250 a 300 palavras; 
- A totalidade de palavras do resumo incluirá o título, introdução, objetivos, 
método, resultados, considerações finais, implicações para a Enfermagem.  
- Referências não contam. 
*No item implicações para enfermagem, caso os autores do resumo sejam de 
outra área, descrever nesse item as implicações para saúde em geral. 
- Tipo de fonte: Arial 12; 
- Número máximo de referências: 5 (cinco);  
- Referências na norma Vancouver; 
- O texto deverá ser digitado sem parágrafos, de acordo com a norma culta da 
língua; 
- Espaço simples entre linhas; margens superior e esquerda - 2,0 cm, margens 
inferior e direita - 2,0 cm; 
- Não incluir figuras, tabelas ou quadros no resumo; 
- Só serão aceitos resumos em português; 
- Em se tratando de pesquisa envolvendo seres humanos, e atendendo o 
disposto na Resolução CNS nº 466/2012, o(s) autor(es) deve(m) mencionar no 



                                                                                              

resumo o número do protocolo de aprovação do projeto emitido por Comitê de 
Ética em Pesquisa. 
- O título completo deverá ser escrito em letras maiúsculas, negrito e 
centralizado. Com 14 palavras no máximo; 
- Na linha seguinte ao título, deverão constar os nomes completos dos autores, 
sublinhando-se o nome do relator. Trabalhos de autoria de estudantes deverão 
ter no elenco de autores pelo menos um profissional responsável, indicado com 
* 
- Número máximo de autores por trabalho: 6 (seis), incluindo o relator; 
- Ao final do texto, deverão ser incluídos, até três descritores (DECs 
http://decs.bvs.br) e um dos eixos. 
 
Eixos:  

• Eixo temático I: Equidade como pré-requisito de promoção da saúde; 

• Eixo temático II: Pesquisa em saúde como caminho para equidade; 

• Eixo temático III: O princípio da equidade baseado nas necessidades de 

saúde da população e na estruturação da política de atenção básica no 

contexto amazônico; 

• Eixo temático IV: Ética e bioética no princípio da equidade. 

 

- No rodapé deverá constar a categoria profissional, titulação, instituição, cargo 
ou função dos autores e um endereço eletrônico válido do relator para contato.  
  
MODALIDADE RESUMO EXPANDIDO – E-book 80ª Semana Brasileira de 
Enfermagem (SBEn) – Macapá-AP 
Esta modalidade se destina à apresentação de resultados de teses, 
dissertações, monografias, trabalhos de conclusão de curso (pesquisas 
concluídas), e relatos de experiências. 
- Os trabalhos deverão ser encaminhados sob a forma de resumo expandido, 
entre 1.000 a 1.200 palavras;  
- A totalidade de palavras do resumo incluirá o título, introdução, objetivos, 
método, resultados, considerações finais, implicações para a Enfermagem; 
- Referências não contam. 
*No item implicações para enfermagem, caso os autores do resumo sejam de 
outra área, descrever nesse item as implicações para saúde em geral. 
- Tipo de fonte: Arial 12; 
- Número máximo de referências: 5 (cinco);  
- Referências na norma Vancouver; 
- O texto deverá ser digitado sem parágrafos, de acordo com a norma culta da 
língua; 
- Espaço simples entre linhas; margens superior e esquerda - 2,0 cm, margens 
inferior e direita - 2,0 cm; 
- Não incluir figuras, tabelas ou quadros no resumo; 
- Só serão aceitos resumos em português; 
- Em se tratando de pesquisa envolvendo seres humanos, e atendendo o 
disposto na Resolução CNS nº 466/2012, o(s) autor(es) deve(m) mencionar no 
resumo o número do protocolo de aprovação do projeto emitido por Comitê de 
Ética em Pesquisa. 

http://decs.bvs.br/


                                                                                              

- O título completo deverá ser escrito em letras maiúsculas, negrito e 
centralizado. Com 14 palavras no máximo. 
- Na linha seguinte ao título, deverão constar os nomes completos dos autores, 
sublinhando-se o nome do relator. Trabalhos de autoria de estudantes deverão 
ter no elenco de autores pelo menos um profissional responsável, indicado com 
* 
- Número máximo de autores por trabalho: 6 (seis), incluindo o relator; 
- Ao final do texto, deverão ser incluídos, até três descritores (DECs  
http://decs.bvs.br) e um dos eixos. 
Eixos:  

• Eixo temático I: Equidade como pré-requisito de promoção da saúde; 

• Eixo temático II: Pesquisa em saúde como caminho para equidade; 

• Eixo temático III: O princípio da equidade baseado nas necessidades de 

saúde da população e na estruturação da política de atenção básica no 

contexto amazônico; 

• Eixo temático IV: Ética e bioética no princípio da equidade. 

 
- No rodapé deverá constar a categoria profissional, titulação, instituição, cargo 
ou função dos autores e um endereço eletrônico válido do relator para contato. 
 
Envio 
- Os trabalhos deverão ser enviados em Formato Word e PDF para o e-mail: 
resumosenfap@gmail.com 
- Você deverá receber um e-mail de confirmação; 
- O relator deverá estar escrito no evento e ao enviar o resumo para o e-mail, 
enviar também comprovante de inscrição/pagamento. Estudante de: 
graduação, curso técnico em enfermagem, pós-graduação: enviar comprovante 
de matrícula.  
- Para usufruir dos descontos na inscrição, o relator inscrito na categoria de 
Associado da ABEn-AP deverá enviar o comprovante digitalizado, no formato 
pdf ou jpeg, de quitação da anuidade de 2019, juntamente com o resumo. 
 
- O e-mail deverá ter como título o nº do resumo, tipo, eixo temático e nome do 
relator: 
Exemplo: 
Resumo 1 simples – Eixo I - Maria de Deus (nome completo)  
Resumo 2 simples  – Eixo I - Maria de Deus (nome completo) 
Ou 
Resumo 1 expandido  – Eixo II -  Maria de Deus (nome completo) 
Resumo 2 simples  – Eixo III - Maria de Deus (nome completo) 
Ou  
Resumo 1 expandido – Eixo II -  Maria de Deus (nome completo) 
Resumo 2 expandido – Eixo II - Maria de Deus (nome completo) 
 
Critérios para a avaliação dos resumos 
Além dos requisitos de preparação dos resumos listados, o processo de 
avaliação seguirá as seguintes regras: 
1) adequação a modalidade escolhida; 

http://decs.bvs.br/
mailto:resumosenfap@gmail.com


                                                                                              

2) o conteúdo do resumo deve ser relevante para o tema central dos eventos e 
relacionar-se ao eixo escolhido; 
3) o conteúdo deve apresentar coerência teórica e metodológica; 
4) deverá haver encadeamento lógico entre as partes, tornando a totalidade do 
texto consistente e compreensível para o leitor; 
5) o resumo deve ser escrito de maneira clara, coerente e concisa. 
 
O resultado dos resumos aceitos será publicado na página do Curso de 
Enfermagem da Universidade Federal do Amapá, no dia 05/05/2019: 
http://www2.unifap.br/enfermagem/  
  
Modalidade de apresentação - E-Pôster (pôster eletrônico) para resumo 
simples e resumo expandido 
De acordo com o modelo disponibilizado no site: 
http://www2.unifap.br/enfermagem/ 
NÃO reconfigure as dimensões do arquivo. 
Os pôsteres devem ser elaborados rigorosamente dentro das normas a seguir: 
- Usar o formato de arquivo Power Point (PPT), em um único slide; 
- Orientação de página: Retrato; 
- Tipo de fonte e tamanho de letra: arial, tamanho mínimo 40;  
- É permitida a utilização de imagens e gráficos; 
- Os trabalhos serão apresentados na forma oral-visual (E-Pôster), em local e 
sala indicada para tanto, de acordo com grade de apresentação específica; 
- É indispensável a presença do relator para explanação apresentação do 
trabalho; 
- Os relatores serão informados com antecedência sobre o dia, horário e sala 
que seu e-pôster será projetado e apresentado para os participantes do evento; 
Após a divulgação do resultado dos resumos aceitos, o relator terá até o dia 10 
de maio (23h59min) para enviar o e-pôster. 
Importante: o envio do pôster eletrônico para o e-mail: 
resumosenfap@gmail.com é de responsabilidade do relator e de acordo com 
orientações. 
- A organização do evento não se responsabilizará por trabalhos que forem 
entregues fora do prazo ou elaborados fora das normas estabelecidas. 
- Os resumos simples serão apresentados na forma oral-visual (E-Pôster) pelo 
relator, pelo tempo máximo de cinco minutos e posterior arguição por avaliador, 
de dois minutos.  
- Os resumos expandidos serão apresentados na forma oral-visual (E-Pôster) 
pelo relator, pelo tempo máximo de sete minutos e posterior arguição por 
avaliador, de dois minutos.  
- Os relatores serão informados, por meio de grade de programação, sobre o 
dia, a hora e sala em que seu pôster eletrônico será projetado. 
 

MODALIDADE PRÊMIO 

Após a avaliação dos resumos expandidos, a critério da comissão 
científica serão escolhidos 5 (cinco) trabalhos de cada eixo para serem 
apresentados na modalidade prêmio. Os trabalhos serão apresentados na 
forma oral com dispositivo de multimídia (data-show), com tempo de 

http://www2.unifap.br/enfermagem/
http://www2.unifap.br/enfermagem/
mailto:resumosenfap@gmail.com


                                                                                              

apresentação de 10 minutos e 05 (cinco) para debate. Haverá um coordenador 
que conduzirá a discussão sobre o tema com os participantes. 

Será levado em consideração para premiação:  
Originalidade; atenda a temática do evento e do eixo para o qual o 

trabalho foi inscrito evidenciando o contexto local; cumprir com as normas pré-
estabelecidas; cumprir com o tempo estimado para apresentação observando o 
poder de síntese e explanação; bem como respostas as arguições; material 
visual ofereça suporte de entendimento e explicação. 
 A premiação (Menção honrosa) será concedida para os quatro melhores 

trabalhos de resumo expandido, um em cada eixo.  

 
OBSERVAÇÕES 
 
1. A Subcomissão de Temas somente irá avaliar os trabalhos e proposições de 
atividades que estiverem em conformidade com as normas. 
2. O trabalho, uma vez submetido, não poderá sofrer alteração. Portanto, 
atenção ao anexar o seu arquivo! Verifique se realmente é o arquivo correto a 
ser enviado.  
3. Os certificados de apresentação de Pôster serão fornecidos somente aos 
relatores que efetivamente comparecerem e apresentarem seus trabalhos. 
Estes certificados serão enviados para o e-mail do relator em arquivo PDF, 
aproximadamente 15 dias após a realização do evento.  

 

Realização: 

Curso de Bacharelado em Enfermagem - Universidade Federal do Amapá 

ABEn - AP 


