REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS NA
SEMANA DA ENFERMAGEM/2018
“Enfermagem – Uma voz para liderar – A saúde é um direito humano”

1. Dos prazos de inscrição e aceite
1.1 Os trabalhos deverão ser enviados pelo site

www.coren.rn.gov.br/semana_enfermagem_2018 no local destinado para Submissão
de Trabalhos, dia 02/04/2018 ao dia 18/04/2018.
1.2 Os trabalhos serão analisados pela Comissão Científica do evento e os
resultados serão divulgados em uma lista no site da inscrição até o dia 30/04/2018.
1.3 A comunicação da aprovação, ou não, também será feita através do e-mail
cadastrado no ato da submissão do trabalho.

2. Dos critérios de análise dos resumos
2.1 Os trabalhos serão analisados por membros da Comissão Científica do evento
com base nos seguintes critérios:
 Relevância do trabalho para a prática da enfermagem.
 Conformidade do conteúdo do resumo segundo as normas metodológicas
preconizadas e coerência teórica em sua totalidade.
 Escrita clara, coerente e com normas gramaticais conforme padrão da língua
portuguesa.
 Apresentação do protocolo de aprovação emitido por Comitê de Ética em
Pesquisa, caso a pesquisa envolva seres humanos (conforme disposto na
Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde - CNS).

3. Dos trabalhos
Poderão ser submetidos os seguintes tipos de trabalhos: pesquisas originais, relatos de
experiência, estudos de reflexão e de revisão da literatura que estejam alinhados com
áreas temáticas abaixo especificadas.
 Área temática 1: Avanços e desafios da prática assistencial nos diversos níveis de
atenção à saúde.
 Área temática 2: Avanços e desafios no uso de tecnologias facilitadoras do
processo de trabalho da enfermagem.
 Área temática 3: Experiências exitosas da atuação do profissional de enfermagem
nos diversos níveis de atenção à saúde.

Serão permitidos até 5 (cinco) autores em cada trabalho. Cada participante poderá
submeter até 2 (dois) trabalhos no evento na sua inscrição como autor principal.
Cada trabalho deverá ter, como autor, no mínimo um profissional inscrito no
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte.
Os membros da Comissão Científica poderão submeter trabalhos para o evento,
desde que não participe da avaliação dos mesmos.

4. Das normas de formatação do trabalho
O corpo do resumo deverá ser redigido em língua portuguesa, em fonte Times New
Roman, tamanho 12, espaçamento simples entre as linhas, com margem superior e
esquerda de 3,0 cm e margem direita e inferior de 2,0 cm. O corpo do resumo (exceto
título, autores, instituição e referências) deverá conter no mínimo 300 e no máximo
400 palavras.
4.1 Título: o título completo do resumo deverá ser escrito em letra maiúscula, em
negrito, centralizado, no máximo 20 palavras.
4.2 Nomes e sobrenomes dos autores: deverão ser escritos nesta ordem, duas linhas
abaixo do título, separados por vírgula e alinhados à direita.
4.3 Resumo: duas linhas abaixo dos autores, no modo justificado e deverá incluir:
INTRODUÇÃO, OBJETIVOS, MÉTODOS, RESULTADOS, CONCLUSÕES e
DESCRITORES (Incluir de 3 a 5, extraídos do site dos Descritores em Ciências
da Saúde (DESC), separados por ponto e vírgula). Não incluir figuras, tabelas,
gráficos e quadros no resumo.
4.4 Referências: mínimo 3 e máximo de 5 referências, no estilo ABNT, dispostas
duas linhas após o corpo do resumo.
4.5 Rodapé: instituição de saúde de atuação dos autores e endereço eletrônico do
autor principal do trabalho. Caso tenha mais de uma instituição de saúde, colocar
de acordo com a sequência de autoria.
Obs.: Modelo do resumo em anexo.

5. Da apresentação dos trabalhos selecionados
Os trabalhos aprovados serão apresentados no formato Pôster e os locais e horários da
exposição serão divulgados na Semana do evento pelo site do evento e e-mail
(cadastrado no ato da submissão do trabalho).
Normas para confecção do pôster:
 Tamanho de 120 cm (altura) x 90 cm (largura).
 Deverá obedecer a formatação preconizada na elaboração do resumo: título,
autores, instituição de origem, introdução, objetivos, metodologia, resultados,
conclusões e referências.
 Recursos visuais como quadros, figuras e tabelas poderão ser utilizados.
 O tamanho da fonte deve permitir leitura a uma distância de 2 metros.

6. Do Certificado
Será fornecido um certificado para cada trabalho apresentado. Nele constará o título do
trabalho e os respectivos autores, seguindo a ordem colocada no momento de
submissão do resumo.
Os certificados estarão disponíveis no site do evento para download cinco dias após o
evento.
7. Das premiações
Três dos trabalhos aprovados para participação da Semana de Enfermagem serão sorteados
com 1(uma) passagem aérea de ida e volta e inscrição para participar do 21º Congresso
Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) que este ano será realizado em
São Paulo.
Obs: Caso o trabalho premiado conte com mais de um autor, deverá ser escolhido entre os
participantes qual dos autores será contemplado com a premiação.
8. Disposições gerais
Situações que não estejam previstas no presente regulamento serão analisadas e
solucionadas pelos membros da Comissão Científica do evento.

DÚVIDAS
sobre
trabalhos
científicos:
trabalhoscientificos@coren.rn.gov.br

envie-nos

um

e-mail

Natal, 08 de março de 2018

Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN/RN 2018

para

MODELO DE RESUMO

TÍTULO DO RESUMO (máximo 20 palavras) – NEGRITO,
LETRA MAIÚSCULA; CENTRALIZADO
José Ferreira da Silva, Olga Fernandes, Josué Medeiros

INTRODUÇÃO:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.OBJETIVOS:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMÉTODO:xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
RESULTADOS:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx. CONCLUSÕES:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.DESCRITORES: xxxxxx;
xxxxxxx; xxxxxxx; xxxxxxx; xxxxxxx. (Mínimo 300 e máximo 400 palavras)

REFERÊNCIAS: mínimo 3 e máximo 5 (normas ABNT)

Hospital da Esperança Materna
Hospital da Mulher
E-mail:xxxxxxx (autor principal)

