
  

 

 

Normas para submissão de trabalho científico  

(E-Pôster por meio de Resumo expandido) 
 

 

1. ORIENTAÇÕES GERAIS 

1.1 – As submissões dos trabalhos deverão ser feitas após inscrição e pagamento de TODOS OS 
AUTORES no I Encontro e V Jornada de Enfermagem UNIFACEX. Apenas um dos autores, será 
responsável pelo preenchimento da inscrição, apresentação do trabalho no local e 
acompanhamento dos resultados da avaliação por parte dos pareceristas.  

 

1.2 – Não serão aceitos trabalhos após o vencimento do prazo; 

 

1.3 – A data limite para o envio dos trabalhos será 04/05/2019 (sábado), até meia-noite (horário 
local); 

 

1.4 – Quando da submissão, o autor deverá enviar o trabalho via email para 
(jornadadeenferamgemunifacex@gmail.com) com o arquivo em formato word, anexado ao email. 
Além do trabalho, enviar o comprovante de pagamentos de todos os autores do evento.  

 

1.5 – Cada autor poderá inscrever até 03(três) trabalhos.  

 

1.6 – Os trabalhos (resumo expandido) serão apresentados na forma de e-Pôster (Power point). 

 

1.7 – A identificação dos autores e co-autores deve ser realizada no corpo do trabalho. NÃO 
ESQUEÇAM DE COLOCAR O NOME DE TODOS OS AUTORES E CO-AUTORES NO 
TRABALHO. 

 

1.8 – Considere o sucesso no envio do trabalho após receber um email de confirmação de 
recebimento até 24hs após a submissão. 

 

2. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

2.1 – A avaliação acontecerá em sistema de revisão de forma que os avaliadores não tomarão 
conhecimento sobre a identificação dos autores; 

 

2.3 – O participante responsável pelo envio do trabalho será informado por email sob o resultado 
da avaliação.  

 

3. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

3.1 – As apresentações acontecerão no dia 17/05/2019 (sexta) na Unidade Deodoro UNIFACEX 
das 14h às 17h. Estaremos divulgando as localizações exatas tempestivamente. 

 

4. CERTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS E DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 

4.1 – Serão certificados, apenas, os trabalhos efetivamente apresentados no evento pelo(s) autor 
(es); 

 

4.2 – O(s) certificado(s), contendo o(s) nome(s) de todos os autores cadastrados na submissão, 
será(ão) entregue(s) no momento da Apresentação; 

 

I Encontro e  

V Jornada de Enfermagem UNIFACEX 

mailto:jornadadeenferamgemunifacex@gmail.com


4.3 – A certificação de participação no I ENCONTRO E V JORNADA DE ENFERMAGEM 
UNIFACEX ocorrerá em até 30 (trinta) dias após o término do Evento, sendo esta para o aluno 
diretamente enviada ao sistema de Atividade Complementar. 

 

5. NORMAS DE SUBMISSÃO NA MODALIDADE E-PÔSTER (RESUMO EXPANDIDO) 

5.1 – No máximo 6 (seis) autores poderão constar no trabalho (a composição dos trabalhos 
deverá obrigatoriamente conter pelo menos um professor/orientador como co-autor do trabalho); 

 

5.2 – O resumo expandido do trabalho deverá ser elaborado rigorosamente de acordo com o 
modelo estabelecido no item 5.5.1, respeitando-se o prazo de inscrição no evento; 

 

5.3 – O conteúdo do resumo expandido deve ser revisado gramaticalmente pelo(s) autor(es) e 
orientador (se for o caso, mas considerando como autor), antes de submetê-lo à avaliação dos 
pareceristas; 

 

5.4 – O resumo expandido do trabalho do(s) inscrito(s) no evento será avaliado(s) por 
pareceristas, convidados pela Comissão Científica; 

 

5.5 – O resumo expandido do trabalho deverá ser escrito em Língua Portuguesa, na fonte Times 
New Roman, tamanho 12, espaçamento de 1,5 entre linhas.  

5.5.1 – O resumo expandido deve conter: 

• Entre 1000 e 1500 palavras. 

• Introdução: visão geral sobre o assunto com definição do(s) objetivo(s), indicando a 
relevância da pesquisa; 

• Metodologia: como o trabalho foi realizado (procedimentos/estratégias; os 
sujeitos/participantes/documentos; equipamentos/ambientes, etc.); 

• Resultados e discussões: os resultados obtidos; se for o caso, fazer referência a medidas e 
cálculo estatísticos aplicados, e discuti-los a partir das publicações; 

• Conclusão: basear-se nos dados apresentados no item Resultados, referindo-se aos 
objetivos da pesquisa; 

• Referências: Com exposição das principais referências utilizadas na elaboração do 
trabalho (mínimo de 03 referências) 

• Descritores: utilizar a página do DeCs (Descritores em Ciências da Saúde) para conferir se 
há o descritor disponível. Página para acessar: http://decs.bvs.br/  

 

5.6 – ALÉM DA SUBMISSÃO DO MANUSCRITO, SUBMETER O COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO DE TODOS OS AUTORES NO FORMATO EM PDF. 

 

5.7 – É obrigatório que: 

a) Os autores façam revisão gramatical, ortográfica e de digitação no resumo, sob pena de 
desclassificação; 

b) A elaboração do resumo expandido atenda rigorosamente o modelo estabelecido pela 
Comissão Científica. 

c) Todos os autores e co-autores do trabalho deverão ter PAGOS A INSCRIÇÃO no evento. 

 

5.8 - EM HIPÓTESE ALGUMA SERÁ ACEITA A INCLUSÃO DE AUTOR APÓS A SUBMISSÃO; 

 

5.9 A submissão se dá por meio de envio do documento em formato WORD, exclusivamente.  

 

5.10 Será disponibilizado o modelo que deve ser seguida, integralmente.  

 

 

7. DO MODELO/APRESENTAÇÃO DO E-PÔSTER 

http://decs.bvs.br/


7.1 – O e-pôster deverá ser apresentado, em sala de aula, no formato de Power Point (ppt) 
devendo contemplar os seguintes tópicos, que serão organizados em cada slide separadamente: 

1ª - Símbolo do UNIFACEX (parte superior do slide – à esquerda); Título do trabalho; nome dos 
autores (por extenso) e e-mail; 

2ª - Introdução; 

3ª – Objetivo(s); 

4ª - Metodologia; 

5ª - Resultados Obtidos; 

6ª – Conclusão; 

7ª – Referências; 

 

7.2 – Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente 
apreendidas e utilizar todos os recursos disponíveis para o e-pôster despertar o interesse do 
público presente; 

 

7.3 – A apresentação do e-pôster será feita pelo autor principal do resumo, no LOCAL e HORA a 
serem indicados no resultado final da avaliação através do e-mail.  

 

7.4 – É obrigatório que: 

a) Que pelo menos 1 (um) dos autores do trabalho estejam na apresentação durante o tempo da 
mesma, para responder às questões dos interessados. E ainda, a lista de presença estará 
disponível para assinatura apenas ao final da apresentação dos trabalhos; 

b) O título do trabalho no pôster deve ser idêntico ao título do trabalho submetido ao Evento; 

 

7.5 – É proibida a apresentação: 

a) por terceiros que não integram o trabalho; 

b) utilizando-se de microfones e instrumentos sonoros que interfiram na comunicação dos demais 
autores da sessão, sem prévia autorização da coordenação. 

c) apresentação em formato físico. 

 

7.6 – Cada autor terá até 10 (dez) minutos para proceder a apresentação do Pôster. 

 

 

Atenciosamente, 

Comissão organizadora.  


