
 

 

 

 

 

81ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

16ª SEMANA DE ENFERMAGEM DA UDESC 

 

Tema Central: “Qualidade em Enfermagem e Saúde na Defesa do SUS” 

 

NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 

 

A inscrição dos trabalhos será realizada, exclusivamente, no 

endereço: https://www.udesc.br/ceo/semanaenf. Os trabalhos deverão 

ser enviados no formato Word contendo identificação de autoria e 

contato eletrônico do autor principal. 

 

CRONOGRAMA DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS: 

1º LOTE: Inscrição até às 23:59 hrs do dia 15/05/2020, com devolutiva até 25/05/2020. 

2º LOTE: Inscrição das 00h do dia 16/05/2020 até às 23:59 hrs do dia 31/05/2020, com 

devolutiva até 14/06/2020. 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO 

 

Serão aceitos trabalhos nas modalidades de resumo simples e resumo expandido:  

❖ Resumo simples (no mínimo 300 e no máximo 500 palavras) estruturado em 

Introdução, Objetivo, Método, Resultados e Conclusão.  

❖ Resumo expandido (no mínimo 800 e máximo 1200 palavras) estruturado em 

Introdução, Objetivo, Método, Resultados e Discussão, Conclusão e Referências. 

Os trabalhos devem se apresentar de forma estruturada, em alinhamento 

justificado e com espaçamento simples entre linhas. Utilizar fonte Times New 

Roman, tamanho 12.  

Não serão considerados na contagem total das palavras do resumo os itens Título, 

Nome dos Autores, Titulação dos Autores, Descritores, Financiamento, Eixo temático e 

Referências.  

Os termos de identificação da estrutura (Introdução, Objetivo, Método, 

Resultados e Discussão e Conclusão) deverão estar em negrito seguidos de dois pontos.  

https://www.udesc.br/ceo/semanaenf


 

 

 

 

 

Os autores deverão incluir de três a cinco descritores separados por ponto e 

vírgula (DECs Bireme – http://decs.bvs.br/).  

Abaixo dos descritores incluir um dos eixos do evento para a submissão do 

trabalho científico. 

Serão consideradas no máximo cinco referências no estilo Vancouver (somente 

para resumo expandido).  

Cada trabalho poderá ter até seis autores. Cada inscrito poderá submeter até dois 

trabalhos como autor principal, sem limites para trabalhos em coautoria.  

No momento da submissão deve ser indicado o autor principal (sublinhar o nome 

no resumo), e o contato eletrônico do mesmo. 

Para trabalhos derivados de atividades acadêmicas, faz-se necessário constar o 

nome do Professor Orientador. 

Trabalhos compostos por resumos de projetos, sem resultados parciais ou finais, 

não serão aceitos. 

Os trabalhos deverão ser submetidos em versão Word, atendendo o modelo 

disponível no site do evento (https://www.udesc.br/ceo/semanaenf). 

 

Eixos Temáticos: 

EIXO 1: Assistência de Enfermagem (somente se encaixam nesse eixo trabalhos oriundos 

de profissionais dos serviços de saúde); 

EIXO 2: Ensino (somente trabalhos oriundos das práticas no ensino, atividades teórico-

práticas, estágios, monitorias); 

EIXO 3: Produção do conhecimento/pesquisa (somente trabalhos oriundos das práticas 

na pesquisa); 

EIXO 4: Extensão (somente trabalhos oriundos das práticas na extensão universitária). 

 

Critérios para a avaliação dos resumos: 

O processo de avaliação seguirá as seguintes definições: 

1) O conteúdo do resumo deve estar articulado a um dos eixos temáticos e ao tema central 

deste ano “Qualidade em Enfermagem e Saúde na Defesa do SUS”, com encadeamento 

lógico entre as partes do resumo, garantindo consistência entre objetivo, 

resultados/discussão e conclusão; 

http://decs.bvs.br/


 

 

 

 

 

2) A metodologia deve ser escrita de forma detalhada e coerente com a proposta do 

trabalho; 

3) No resumo expandido, todas as referências (no máximo 5) utilizadas no texto devem 

ser listadas no item referências, seguindo a ordem de chamada no texto e identificadas 

com número arábico. As referências devem ser preferencialmente atualizadas e 

pertinentes ao tema. 

4) A redação deve ser clara, coerente e concisa, atendendo as normas ortográficas e 

gramaticais e, a formatação sugerida. 

 

Haverá certificado de menção honrosa para as maiores notas de cada um dos eixos 

em cada modalidade de resumo (simples e expandido). 

 

Observações Relevantes 

1) A Comissão Científica somente irá avaliar os trabalhos que estiverem dentro das 

normas, não cabendo recursos aos trabalhos recusados. No entanto, os trabalhos 

recusados no primeiro lote, se não aprovados podem ser corrigidos e resubmetidos no 

segundo lote.  

2) O certificado será fornecido somente ao relator, desde que tenha seu trabalho 

aprovado. Contudo, constará o nome dos coautores informados na submissão do trabalho. 

3) Ao submeter o trabalho, os autores se responsabilizam pelas informações nele contidas 

e autorizam a divulgação nos anais do evento. 

4) Trabalhos duplicados serão desconsiderados para a avaliação.  

5) Trabalhos construídos por estudantes deverão, obrigatoriamente, ser apreciado por 

um docente antes da submissão, o qual será o professor responsável. 

 

Atente para os prazos: 

Etapas Prazo 

Submissão dos trabalhos no 1° lote Até 15/05/2020 

Devolutiva dos trabalhos aprovados no 1° lote 31/05/2020 

Submissão dos trabalhos no 2° lote Até 31/05/2020 

Devolutiva dos trabalhos aprovados no 2° lote 14/06/2020 

 


