
  

III CONGRESSO DE ENFERMAGEM  

CENTRO UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA (ASCES – UNITA) 

 

“Inovações e tecnologias no cuidado: perspectivas para a assistência 

de Enfermagem” 

 

26, 27 e 28 de setembro de 2018. 

 

NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA SUBMISSÃO, SELEÇÃO E 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS. 

 

1.  

 

1.1 Os trabalhos deverão ser encaminhados, sob a forma de resumo (250 a 500 

palavras) e versar sobre temas afins ao III Congresso de Enfermagem do Centro 

Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita). A totalidade de palavras do 

resumo incluirá o título, objetivo, métodos, resultados, conclusão, considerações 

finais ou implicações para a Enfermagem, descritores segundo o DeCS. 

1.2 O título completo deverá ser escrito em letras maiúsculas, centralizado. O texto 

deverá ser digitado sem parágrafos, justificado, de acordo com a norma culta e a 

nova ortografia da língua portuguesa; escrito com o programa Word (Microsoft), 

folha A4, fonte Times New Roman 12; espaço simples entre linhas; margens 

superior e esquerda - 3,0 cm, margens inferior e direita - 2,0 cm. Não incluir 

figuras, tabelas ou quadros.  

 

1.3 O corpo do resumo deverá iniciar cada tópico com o termo específico em 

negrito (ex. Objetivo...; Métodos...; Resultados...; Conclusão), e seguir com a 

descrição do mesmo; 

 

1.3.1 Título: deverá conter, no máximo, 15 palavras e refletir o conteúdo de forma 

clara para despertar a leitura; 

 



  

1.3.2 Autores: aqueles que participaram efetivamente do trabalho. O número 

máximo de autores por trabalho é de 5 autores, incluindo o relator. Cada 

participante só poderá participar na qualidade de relator em até dois trabalhos.   

 

1.3.2.1 Os nomes dos autores deverão vir na linha abaixo do título, um abaixo do 

outro e alinhados a direita, sublinhando-se o nome do relator que deverá 

apresentar-se como primeiro citado. Os autores deverão ser identificados com um 

número arábico sobrescrito e no rodapé da folha do resumo deverá constar a 

categoria profissional, titulação, cargo ou função dos autores, instituição de origem 

e um endereço eletrônico válido do relator para contato; 

 

1.3.2.2 Poderão participar dos trabalhos na qualidade de relator: acadêmicos de 

enfermagem, enfermeiros e outros profissionais de saúde, desde que tenham 

algum coautor da área da enfermagem; 

 

1.3.3 Objetivo: devem apontar de forma precisa ou se quis alcançar com o trabalho; 

 

1.3.4 Métodos: deve descrever detalhadamente as etapas, os procedimentos e 

instrumentos de realização do trabalho, indicando o tipo de estudo, período, 

população e amostra, locais de realização do mesmo (para revisão de literatura,  

entenda o local como as bases ou fontes consultadas), critérios de inclusão e  

exclusão, descrição da coleta de dados e análise dos dados. Nas pesquisas que 

envolvam seres humanos, é indispensável colocar o número do CAAE do Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP), .  

 

1.3.5 Resultados: apresentam, de forma organizada e esquematizada, os dados 

obtidos com o estudo segundo o objetivo proposto; 

 

1.3.6 Conclusão / considerações finais / implicações para a Enfermagem: é a 

resposta ao(s) objetivo(s) e deve ser baseada nos métodos e resultados do estudo. 

Não deve haver citações de outros estudos, restringindo-se às conclusões obtidas 

nesta investigação; 

 



  

1.4 Ao final do texto deverão ser incluídos até três descritores segundo DeCS 

Bireme - http://decs.bvs.br/; 

 

1.5 É obrigatório que o relator esteja inscrito no evento para que o trabalho 

submetido seja aceito para apresentação. O relator deverá enviar o comprovante 

digitalizado, no formato pdf ou jpeg, de inscrição do evento, juntamente com os 

arquivos dos resumos.  

 

1.6 O resumo deve ser enviado em dois arquivos distintos, um completo, incluindo 

os nomes dos autores, e outro, sem os autores, através do e-mail: 

submissaoderesumos@asces.edu.br  

 

1.7 O período para envio dos resumos compreende de 08 de Agosto a 11 de 

Setembro 2016. 

 

2.  

 

Além dos requisitos de preparação dos resumos listados, o processo de avaliação 

seguirá as regras abaixo: 

 

2.1 O conteúdo do resumo deve ser relevante para o tema central do III Congresso 

de Enfermagem do Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita); 

 

2.2 O conteúdo deve apresentar coerência teórica e metodológica; 

 

2.3.  Encadeamento lógico entre as partes do resumo, tornando a totalidade do 

texto consistente e compreensível para o leitor; 

 

2.4 O resumo deve ser escrito de maneira clara, coerente e concisa. 

 

 

 

 

http://decs.bvs.br/
mailto:submissaoderesumos@asces.edu.br


  

 

3. Tipos de trabalhos científicos 

 

Os tipos de trabalho podem ser: Relato de Experiência, Revisão de Literatura 

(apenas serão aceitas as revisões integrativas e sistemáticas), estudo de caso, de 

campo, experimental e documental.  

 

3.1 Relato de Experiência: é uma exposição escrita de um determinado trabalho 

ou experiência laboratorial. Não é apenas uma descrição do modo de proceder 

(técnicas, reagentes, material, etc.), pois este conjunto de informações constitui o 

protocolo; 

 

3.2 Revisão de Literatura: Aqui se incluem os estudos teóricos, como revisão 

sistemática e integrativa, proposição/discussão de modelos teóricos, desde que 

com situação problema, objetivo e resposta (resultados) bem definidos; ou seja, 

deve ter obrigatoriamente um caráter crítico.  

 

3.2 Estudo documental: Estudo procedente de documentos formais e informais, de 

bases públicas ou privadas.  

 

3.3 Estudo de Caso: Incluem as discussões críticas, aprofundadas e 

fundamentadas de casos ou situações raras e peculiares que possam contribuir 

com informação nova ou em maiores detalhes sobre esses casos. Nesse caso 

deverá ser incluído o número do CAAE nos métodos; 

 

3.4 Estudo de campo: trabalhos realizados em cenários de campos que envolvem 

sujeitos ou objetos. Podem produzir maior conhecimento ou compreensão sobre o 

objeto de estudo.   

 

3.5 Estudos experimentais ou de laboratório: pesquisa em cenários controlados ou 

não controlados e que gerem resultados referentes a novas técnicas, tecnologias, 

protocolos ou procedimentos. 

 



  

4. 

 

4.1 As modalidades de apresentação de trabalhos científicos no IIICongresso 

de Enfermagem do Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita) 

serão por sessão pôster ou comunicação coordenada.  A escolha pelo tipo 

de modalidade deverá ser indicada pelo autor em nota de rodapé. 

 

4.1.1 Comunicação coordenada: Os trabalhos serão apresentados na forma 

oral utilizando dispositivo de multimídia (data-show), contando com um 

coordenador que conduzirá a discussão. O tempo de apresentação será de até 

10 minutos, sendo reservados 5 minutos para perguntas.  

 

4.1.2 Sessão pôster: Os trabalhos serão apresentados na forma visual. Os 

mesmos deverão permanecer expostos no local indicado para tal, de acordo 

com o tempo destinado à sessão, com a presença do relator para explanação 

do seu trabalho durante o horário determinado para apresentação e avaliação. 

A afixação do pôster deverá ser realizada a partir das 8h e o material 

necessário para esse fim será de total responsabilidade dos autores. Deverá 

ser confeccionado em formato de BANNER com dimensões de 120 cm de 

altura por 90 cm de largura. O tempo de apresentação será de até 10 minutos, 

sendo reservados 5 minutos para perguntas. 

 

5 Avaliação e resultado dos trabalhos científicos aprovados 

 

5.1 Os trabalhos serão examinados pela Comissão Organizadora, composta pelos 

Professores do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Asces-Unita; 

 

5.2 O sistema de avaliação é cego, garantindo o anonimato em todo processo; 

 

5.3 A listagem geral dos trabalhos selecionados será divulgada por meio do site da 

ASCES (www.asces.edu.br) a partir do dia 19 de setembro de 2018. 

 

http://www.asces.edu.br/


  

OBSERVAÇÃO 1: A Comissão Científica somente irá avaliar os trabalhos que 

estiverem dentro das normas. Aqueles que não cumprirem com as normas aqui 

estabelecidas serão rejeitados, bem como aqueles com erros gramaticais e/ou de 

digitação. 

 

OBSERVAÇÃO 2: Todo trabalho após submetido à comissão não poderá sofrer 

alteração. Portanto, atenção ao anexar o seu arquivo! Verifique se realmente é o 

documento correto a ser anexado. 

 

OBSERVAÇÃO 3: Os certificados de apresentação só serão entregues por e-mail 

aos relatores que efetivamente comparecerem e apresentarem seus trabalhos. 

 

 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Científica. 

Comissão Científica 

III Congresso de Enfermagem do Centro Universitário Tabosa de Almeida 

(Asces-Unita) 

 


