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EDITAL E NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

A Comissão Organizadora da XII Semana de Enfermagem de Jequié, composta por 

Enfermeiros representantes dos Cursos de Enfermagem da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), Faculdades Unidas de Pesquisa, Ciências e Saúde (FAPEC), 

Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), Escola Técnica de Enfermagem de Jequié/ETEJ, 

Escola Técnica Colégio Polivalente, estará durante o período de 12 a 20 de maio de 2018 

realizando a XII Semana de Enfermagem de Jequié. 

1. CARÁTER DO TRABALHO 

Os trabalhos deverão ser confeccionados sob a forma de Resumo Expandido e deverão 

versar sobre um tema cientificamente relevante, com uma abordagem contextualizada, 

resultante de pesquisas relacionadas aos eixos temáticos descritos neste edital. O modelo 

para elaboração dos trabalhos encontra-se no Anexo B deste Edital.  

Cada autor principal poderá submeter no máximo dois resumos, sendo limitado o 

número de coautores a cinco. Os casos omissos a este Edital serão julgados pela 

Comissão Científica do Evento.  

2. DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

A submissão de trabalhos ocorrerá no período do dia 20 de abril ao dia 05 de maio 

de 2018, os trabalhos serão submetidos em documento eletrônico salvo no formato 

Microsoft® Word® 2007 ou versão posterior, encaminhados exclusivamente para o e-

mail: semanadeenfermagemjequie@gmail.com. O prazo final para submissão de trabalhos 

será 5 de maio de 2018. O julgamento será sigiloso, sem que o Parecerista Ad Hoc 

conheça a autoria do trabalho julgado. Inscreva suas produções científicas (projetos de 

pesquisas concluídas, estudos de caso, revisões sistemáticas, relatos de experiências e 

outros), observando as normas para submissão dos trabalhos deste edital. 

3. DATA PARA DIVULGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

mailto:semanadeenfermagemjequie@gmail.com
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Todos os trabalhos enviados serão analisados pela Comissão Científica da XII 

Semana de Enfermagem de Jequié, sendo confirmada posteriormente sua aceitação 

através do e-mail da(o) relatora/relator, a partir do dia 07 de maio de 2018. 

4. NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS 

O texto dos originais deve ser organizado em Título, Autores, Resumo, Palavras-

chave, Título em Inglês, Abstract, Key-words, Introdução, Metodologia, Resultados e 

Discussão, Conclusões, Agradecimentos e Referências. O mesmo deve ser salvo 

exclusivamente em formato .doc Microsoft® Word® 2007 ou superior. A organização do 

texto deverá obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

para apresentação de trabalho científico (ABNT. NBR-14724, 2011).  

O resumo expandido deverá ocupar, até quatro laudas, incluindo Texto, Tabelas 

e/ou Figuras, absolutamente necessários ao entendimento do trabalho. O texto deverá ser 

formatado para um tamanho de página A4, com margens de 3 (três) centímetros superior 

e esquerda, e de 2 (dois) centímetros inferior e direita. Deve ser empregada fonte ARIAL, 

corpo 12, exceto no título (o qual deverá ser em corpo 14), espaçamento 1,5 entre linhas 

e justificado (vide Modelo no Anexo B).  

As citações de artigos, livros e referências eletrônicas (Referências) no texto devem 

seguir as normas vigentes da ABNT (ABNT. NBR-6023, 2002). A nomenclatura científica 

deve ser citada segundo os critérios estabelecidos nos Códigos Internacionais. Unidades e 

medidas devem seguir o Sistema Internacional (SI) (ABNT. NBR-14724, 2011).  

Título - deverá iniciar o texto do trabalho com letras maiúsculas, utilizando fonte 

ARIAL, corpo 14, em negrito, centralizado com, no máximo, 20 palavras. Após duas linhas 

(espaços) do Título, devem aparecer os nomes completos dos Autores (orientados e 

orientadores), separados por ponto e vírgula, em fonte ARIAL, corpo 12, centralizados e 

grafados somente com as primeiras letras maiúsculas. Fazer chamada com número 

arábico sobrescrito para cada filiação distinta, após o último sobrenome de cada autor, 

para indicar o endereço institucional (centro, departamento, núcleos, laboratórios, grupos 
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de pesquisa, etc.) e o endereço eletrônico (e-mail) do (a) orientador (a) correspondente. 

Os autores de uma mesma filiação (ou seja, discentes de mesmo semestre e curso) 

devem ser agrupados em um único índice. Serão considerados autores do trabalho 

aqueles que de fato participaram da elaboração do mesmo, ou seja, os orientados e 

orientadores. É vedado introduzir nomes alheios ao trabalho produzido. Caso haja 

colaboração efetiva que redundou em auxílio logístico à realização do trabalho, deverão 

ser feitos os devidos Agradecimentos.  

Resumo - deve ter no máximo 250 (duzentas e cinquenta) palavras, com breves 

informações claras e diretas sobre a justificativa, os objetivos, os métodos, os resultados e 

as conclusões do trabalho. Deverá ser iniciado imediatamente abaixo da palavra Resumo. 

O Resumo deve ser apresentado com parágrafo único. Logo após o Resumo, seguindo-se 

à expressão “Palavras-chave” e, na mesma linha que ela, serão incluídas, no mínimo, três 

e, no máximo, seis, expressões em português relacionadas ao tema do trabalho, de 

acordo com os Descritores em Ciências da Saúde – DECS (http://decs.bvs.br /). 

Abstract ou Resumen - o resumo em língua estrangeira poderá ser redigido em 

inglês ou espanhol, sendo este uma tradução fiel do resumo. As “Key-words” devem ser 

tradução por aproximação fiel das palavras-chave.  

Introdução - apresenta os conceitos elementares para compreensão temática e 

traz consigo a problematização, contextualização e relevância do estudo. Uma boa 

introdução deve ser clara, concisa, fazer uma breve revisão da literatura científica 

disponível, escrita de maneira fluente e interessante, impessoal, mas sem perder a 

essência e a marca do (a) pesquisador (a). O último parágrafo deve conter os objetivos do 

trabalho realizado.  

Metodologia - deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo que o leitor 

entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados para a realização da revisão de 

literatura.  
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Resultados e Discussão - deve conter os dados obtidos, podendo ser 

apresentados, também, na forma de Tabelas e/ou Figuras, devendo estas ser utilizadas 

quando absolutamente indispensáveis para a compreensão do trabalho. A discussão dos 

resultados deve estar baseada e comparada com a literatura utilizada no trabalho de 

pesquisa, indicando sua relevância, progresso na compreensão se fenômenos, aplicações 

e possíveis limitações do estudo realizado.  

Conclusão ou Considerações Finais - devem responder às questões da 

pesquisa, correspondentes aos objetivos e hipóteses, sendo breves e sem comentários 

adicionais. Podem ser apresentadas recomendações e sugestões para trabalhos futuros.  

Referências - devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto, no 

estilo Vancouver (modelo disponível no Anexo I – modelo da Revista Saúde.com). 

Sobre Tabelas e Figuras  

As Tabelas e/ou Figuras (fotografias, gráficos, desenhos) deverão ser apresentadas 

no final do resumo expandido, sendo elaboradas de forma a apresentar qualidade 

necessária à boa reprodução. Devem ser inseridas no texto e numeradas sequencialmente 

com algarismos arábicos. Nas Tabelas (sem negrito), o título deve ficar acima e nas 

Figuras (sem negrito), o título deve ficar abaixo.  

Conforme o IBGE (1993) as tabelas devem ter um número em algarismo arábico, 

sequencial, inscritos na parte superior, à esquerda da página, precedida da palavra Tabela 

(ABNT. NBR-14724, 2011). O arquivo não deverá ultrapassar 2 MB. 

5. MODALIDADE DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

O trabalho será apresentado sob a forma de Comunicação Oral na Faculdade 

Unidas de Pesquisa, Ciências e Saúde (FAPEC), no dia 15 de Maio, das 14h00min às 

17h00min horas, sendo que o mesmo será apresentado de acordo com os eixos 

temáticos da XII Semana de Enfermagem de Jequié. Os autores deverão escolher os eixos 
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temáticos e indicar no resumo, para facilitar a organização e apresentação dos trabalhos 

inscritos.  

6. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL: 

Será disponibilizado no máximo 10 (dez) minutos para apresentação de cada 

trabalho, não podendo extrapolar a quantidade máxima de 01 (um) integrante por 

trabalho para explanação. Ao final das apresentações será disponibilizado o tempo de 5 

(cinco) minutos para debates.  

O Comitê Científico divulgará antecipadamente as informações sobre local, data e 

horário de apresentação no site do evento e nos murais do Departamento.  

Os trabalhos na modalidade de Comunicação Oral terá a disponibilidade de usar 

Datashow e microcomputador, que estarão disponíveis nas salas onde acontecerão as 

apresentações. Os meios de divulgação do trabalho são de inteira responsabilidade de 

seus realizadores, devendo a mídia contendo a apresentação em formato .ppt (Microsoft® 

PowerPoint®) ou .pdf (Portable Document Format - Adobe® Acrobat®) ser entregue com 

pelo menos com 1 (uma) hora de antecedência à Comissão Científica do Evento. Para as 

apresentações preparadas com Power Point, sugere-se a utilização de fundo branco, com 

a cor da fonte “automático”, pois isso facilitará a visualização em ambientes com relativa 

luminosidade.  

No local da apresentação haverá monitores disponíveis para auxiliar os expositores 

no que for necessário. 

7. EIXOS TEMÁTICOS 

Os trabalhos científicos deverão contemplar as seguintes áreas temáticas: 

Eixo temático 1: Saúde da Mulher 

Eixo temático 2: Saúde do Idoso 

Eixo temático 3: Saúde da Criança e do adolescente 

Eixo temático 4: Saúde do Adulto 
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Eixo temático 5: Saúde Mental 

Eixo temático 6: Vigilância da Saúde 

Eixo temático 7: Educação em Saúde 

Eixo temático 8: Formação Profissional 

Eixo temático 9: Saúde do trabalhador 

Além dos requisitos de preparação dos resumos listados, 

o   processo   de   avaliação seguirá as seguintes regras:   

a) O conteúdo do resumo deve ser relevante para o tema central da XII Semana de 

Enfermagem de Jequié e relacionar-se à área temática escolhida; 

b) O conteúdo deve apresentar coerência teórica e metodológica; 

c) Deverá haver encadeamento lógico entre as partes do resumo expandido, tornando 

a totalidade do texto consistente e compreensível para o leitor; 

d) O resumo expandido deve ser escrito de maneira clara, coerente e concisa; 

8. NOTAS TÉCNICAS 

a) A Comissão Científica somente irá avaliar os resumos/trabalhos que estiverem 

dentro das normas, sendo automaticamente recusado se houver inadequações. 

b) Todo resumo/trabalho após submetido à comissão não poderá sofrer alteração. 

Portanto, atenção ao enviar o seu arquivo via e-mail. Verifique se realmente é 

o arquivo correto a ser anexado no e-mail. 

c) Os certificados do resumo expandido, só serão fornecidos aos relatores que 

efetivamente comparecerem a sessão e apresentação dos seus trabalhos.  

d) Os trabalhos que forem aprovados para apresentação deverão ser submetidos a 

correção de português e enviados posteriormente via e-mail a Comissão Científica.  

e) Os Anais dos melhores trabalhos serão publicados e disponibilizados 

eletronicamente através da Revista saúde.com após o evento, em edição 

especial, em decorrência do ISSN. 

9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
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Os(a) autores(a) que necessitarem de comprovação escrita a respeito da 

seleção de trabalhos encontrarão esta opção no portal do evento.  

Toda correspondência relativa à submissão de trabalhos, bem como, 

solicitação de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão Científica do 

Evento. 

Jequié-BA, 20 de maio de 2018. 

 
 

COMISSÃO CIENTÍFICA  
XII Semana de Enfermagem de Jequié 

E-mail: semanadeenfermagemjequie@gmail.com 
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ANEXO I - EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS  

ARTIGOS DE PERIÓDICOS    

 Artigo padrão   

Até 6 autores:   

Blank D, Rosa L, Gurgel RQ, Goldani MZ.  Produção brasileira de conhecimento no campo 

da saúde da criança e do adolescente. J Pediatr. 2006; 82(2): 97-102.   

Assis SG, Avanci JQ, Sival CMFP, Malaquias JV, Santos NC, Oliveira RVC. A representação 

social do ser adolescente: um passo decisivo na promoção da saúde. Cien Saude Colet. 

2003; 8(3): 669-79.   

Mais de 6 autores:   

Haut ER, Sicoutris CP, Meredith DM, Sonnad SS, Reilly PM, Schwab CW, et al. Improved 

nurse job satisfaction and job retention with the transition from a "mandatory 

consultation" model to a "semiclosed" surgical intensive care unit: a 1-year prospective 

evaluation. Crit Care Med. 2006; 34(2):387-95.   

Instituição como autor   

Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde. A promoção da saúde no contexto 

escolar. Rev Saude Publica. 2002; 36(4): 533-5.   

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety 

and performance guidelines. Med J Aust. 1996; 116:41-2.   

Volume com suplemento   

Geraud G, Spiering EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short – and 

long-term use for treatment of migraine and in comparison with samatriptan. Headache. 

2002; 42 Suppl 2: S93-9.   

Fascículo com suplemento   

Gadelha CAG, Costa L. Integração de fronteiras: a saúde no contexto de uma política 

nacional de desenvolvimento. Cad Saude Publica 2007; 23 (Supl 2): S214-S226.   

Lebrão ML, Jorge MHPM, Laurenti R. Hospital morbidity by lesions and poisonings. Rev 

Saude Publica. 1997; 31 (4 Suppl):26-37.      

LIVROS E OUTRAS MONOGRAFIAS   

Indivíduo como autor   
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Barata RB. Malária e seu controle. São Paulo: Editora Hucitec; 1998.   

Couto RC, Pedrosa TMG, Nogueira JM. Infecção hospitalar e outras complicações não-

infecciosas da doença - epidemiologia, controle e tratamento. Rio de Janeiro: MEDSI; 

2003.   

Editor ou organizador como autor   

Duarte LFD, Leal OF, organizadores. Doença, sofrimento, perturbação: perspectivas 

etnográficas. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 1998.   

Denzin NK, Lincoln YS, editors. Handbook of qualitative research. Thousand Oaks: Sage 

Publications; 1994.   

Instituição como autor e publicador   

Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Ética em ginecologia e obstetrícia. 

São Paulo: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo; 2004.   

Institute of Medicine. Looking at the future of the Medicaid programme. Washington DC: 

Institute of Medicine; 1992.   

Capítulo de livro   

Coelho PMZ. Resistência e suscetibilidade à infecção por Schistosoma mansoni em 

caramujos do gênero Biomphalaria. In: Barbosa FS, organizador. Tópicos em malacologia 

médica. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 1995. p. 208- 18.   

Trabalho publicado em anais   

Bengtson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical 

informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. 

Proceedings of the 7th World Coangress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, 

Switzerland. Amsterdam: North Holland; 1992. p. 1561-5.   

Moebus RLN, Merhy EE. A dimensão estética do agir em saúde mental: o trágico na 

produção do cuidado. Anais do IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva; 2009 Nov 31; 

Recife, Brasil. (Revista Ciência e Saúde Coletiva, vol.14, suppl.)      

Dissertação e tese   

Escobar AL. Malária no sudoeste da Amazônia: uma meta-análise [dissertação]. [Rio de 

Janeiro]: Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz; 1994. 285 p.   

Krug SBF. Sofrimento no trabalho: a construção social do adoecimento de trabalhadoras 

da saúde. [Tese]. [Porto Alegre]: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; 

2006. 196 p.    
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OUTROS TRABALHOS PUBLICADOS   

Artigo de jornal   

Novas técnicas de reprodução assistida possibilitam a maternidade após os 40 anos. Jornal 

do Brasil 2004 Jan 31; p. 12.   

Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions 

annually. The Washington Post 1996 Jun 21; Sect. A:3.   

Documentos legais   

Decreto nº 1.205. Aprova a estrutura regimental do Ministério do Meio Ambiente e da 

Amazônia Legal, e dá outras providências. Diário Oficial da União (Ago 2, 1995).   

Ministério da Saúde. Lei nº 8.080. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 

dá outras providências; 1990.   

Material eletrônico   

CD-ROM   

Anderson SC, Poulsen KB. Anderson´s electronic atlas of Hematology [CD- ROM]. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.   

La salud como derecho ciudadano [CD-ROM]. Memoria del VI Congreso Latinoamericano 

de Ciencias Sociales y Salud. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2001.   

Texto na Internet   

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatística da saúde: assistência 

médico-sanitária. [Citado 2004 Fev 05]. Disponível em: http://www.ibge.gov.br 
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ANEXO II - Modelo de Resumo Expandido 

Uso de software educativo na reabilitação de crianças atletas 

Fulana Beltrano Sicrano1,2; Beltrano Fulano Sicrano2,3; Nonono Fulano de Tal3; Nono Tal e 
Fulano4; Sicrana Nonono de Tal e Beltrano5 

1Acadêmica do Curso de Graduação em Enfermagem, FTC/Jequié; 2Bolsista da FAPESB; 3Acadêmico do 

Curso Técnico em Enfermagem, ETEJ/Jequié; 4Docente do Curso Técnico em Enfermagem, CEEP/Jequié, 
5Docente do Curso de Enfermagem, UESB/Jequié. Endereço: Avenida Adolfo Ribeiro, 357, São Judas Tadeu, 

Jequié (BA). E-mail: sicrana_nonono@ftc.edu.br  

RESUMO  

Blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 
blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 
blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 
blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 
blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 
blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 
blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 
blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 
blablabla.  

Palavras-chave: blablabla, bla, blablablabla, blabla.  

ABSTRACT – (Use of educational software in the rehabilitation of child athletes). 
Blablablation blablablation bla blablablablation blation tion blablablation blablabla bla 
blablablabla bla bla blablabla blablablation bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla 
blablablabla bla bla blablablation bla bla blablablation blablablation bla blablablablation bla 
bla blablabla blablabla bla blablablablation bla bla blablablation blablablablation bla bla 
blablablation blablablation blablablation bla blablablabla bla bla blablablation blablabla bla 
blablablabla bla bla blablablation blablabla bla blablablablation bla bla blablabla 
blablablation bla blablablablation bla bla blablablation blablablation blation blablablablation 
blation bla blablablation.  

Key-words: blablablation, blation, blablablablation, blablation. 

INTRODUÇÃO  

Blábláblá blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla 
bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 
blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 
blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 
blablabla (JOSÉ; MATOS, 2002; SOUZA; SILVA, 2003; SILVA PINTO et al., 2008).  

mailto:sicrana_nonono@ftc.edu.br
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Blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 
blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 
blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 
blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 
blablabla (FISHMANN, 2007; SOUZA; SILVA, 2003; SILVA PINTO et al., 2008).  

MATERIAL E MÉTODOS  

Blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla 
bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 
blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 
blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla (JOSÉ; MATOS, 2002; SOUZA; SILVA, 
2003; SILVA PINTO et al., 2008).  

Blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla 

bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla 

blablabla blablabla bla blablablabla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla 

bla bla blablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla 

blablablabla bla bla blablabla (JOSÉ; MATOS, 2002; AMARILO, 2005; SILVA PINTO et al., 

2008). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla 
blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla 
(conforme Figura 1). Blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla 
bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla 
bla blablabla (JOSÉ; MATOS, 2002; SOUZA; SILVA, 2003; SILVA PINTO et al., 2008).  

Blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla 
bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla blablabla 
blablabla bla blablablabla bla bla blablablabla bla bla blablabla (vide Tabela 1). 
Blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla 
blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla 
blablablabla bla bla blablabla (JOSÉ; MATOS, 2002; SOUZA; SILVA, 2003; SILVA PINTO et 
al., 2008).  

CONCLUSÕES  

Blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla bla 
bla blablabla blablabla bla blablablabla bla bla blablabla blablabla bla blablablabla.  
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Figura 1 - Gráfico com o percentual de satisfação do usuário. 

 


