
  

 

IX SEMANA DE ENFERMAGEM 

O OFÍCIO INVISÍVEL DA ENFERMAGEM VISÍVEL: 

ONDE HÁ VIDA, HÁ CIÊNCIA, HÁ ENFERMAGEM 

 

EDITAL  

SUBMISSÃO DE RESUMOS 

 

1 APRESENTAÇÃO  

A Comissão Organizadora da IX SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACULDADE 

DE JUAZEIRO DO NORTE, com tema central “O OFÍCIO INVISÍVEL DA ENFERMAGEM 

VISÍVEL: ONDE HÁ VIDA, HÁ CIÊNCIA, HÁ ENFERMAGEM” convida pesquisadores, 

professores, estudantes de cursos de pós-graduação, gestores e técnicos, interessados 

em discutir os desafios, as dinâmicas, as inovações, os limites e as possibilidades  para o 

desenvolvimento da profissão de enfermagem a compartilharem suas experiências, 

produções científicas e estabelece normas relativas à participação e submissão de 

resumos simples a serem apresentados dentro dos seis eixos temáticos do evento.  

 

2. EIXOS TEMÁTICOS  

As propostas de trabalhos deverão contribuir para o desenvolvimento da profissão 

de enfermagem em um dos eixos temáticos, a saber:  

1. Evolução da Histórica da Profissão de Enfermagem; 

2. Enfermagem Frente as Pandemias; 

3. Enfermagem e Política no século XXI; 

4. Teoria de Enfermagem e sua aplicabilidade frente a Covid19; 

5. Assistência de Enfermagem a Covid 19: desafios e possibilidades 

6. Pesquisa sobre a Covid 19 na Profissão da Enfermagem; 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS 



Cada participante poderá submeter até 01 (um) resumo como primeiro autor sem limite 

para participação como coautoria. Salienta-se que é necessário que o autor principal 

esteja inscrito no evento. 

 

IMPORTANTE: 

A submissão dos resumos deverá ocorrer por meio de envio de e-mail para o 

endereço semanadeenfermagem@fjn.edu.br  até o de 08 de maio de 2020 até as 23h59m 

com assunto de e-mail “título do trabalho” e o número do eixo temático correspondente 

em cada trabalho inscrito. O prazo para a divulgação dos trabalhos deferidos e indeferidos, 

serão respondidos até o dia 11 de maio de 2020.  

A instituição não se responsabilizará por submissões que tiveram problemas na 

hora da transmissão, devido problemas com a internet e envios de trabalho fora do prazo 

estabelecido. 

 

4. SUBMISSÃO DOS RESUMOS SIMPLES 

O autor deve escolher um dos eixos temáticos e a categoria de submissão, sendo aceito 

manuscritos nas seguintes modalidades:  

 

Reflexão teórica: tem como objetivo desenvolver reflexões a partir de uma prática ou 

compreensão teórica para todos os tipos de situações por meio de conhecimentos práticos 

adquiridos e fundamentados a referenciais teóricos com base em leituras críticas.  

 

Relato de caso/série de caso: Destina-se a divulgação de relatos e descrições de casos 

patológicos com justificada razão de publicação (raros, inusitados, inovações terapêuticas, 

entre outros) envolvendo a área das Ciências da Saúde.  

 

Revisão de literatura: Estudos que representem uma síntese crítica e sistematizada da 

literatura sobre o conhecimento produzido acerca de um determinado tema. O método 

utilizado deve ser descrito de forma detalhada, indicando o processo de busca em base 

de dados, os critérios utilizados para a seleção e a classificação dos estudos primários 

incluídos. 

 

Artigo original: Destina-se a divulgação de resultados de pesquisas inéditas e permitir 

reprodução dos métodos citados. 
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5. FORMATO DOS RESUMOS 

Todos os resumos serão na modalidade simples em papel A4, versão Word, espaço 1,5 

entre linhas, margens de 2,5 cm, fonte ARIAL 11, com no máximo 1 lauda. 

O resumo deverá ser estruturado de acordo com os campos específicos a seguir:  

 

Título – objetivo, conciso e informativo. Deve ser escrito com LETRAS EM CAIXA ALTA e 

conter até 100 caracteres, considerando os espaços. Autores – informar nome completo, 

filiação institucional (somente a principal) e e-mail. Máximo de 03 autores e o professor 

orientador. Usar Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): inserir até cinco descritores, 

separados por ponto. Resumo – até 1500 caracteres com espaço, que deverá contar com 

objetivo, método, resultados e conclusão/considerações finais (seguindo modelo abaixo). 

 

6. APRESENTAÇÃO, AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO DOS RESUMOS APROVADOS  

 

        Os resumos aprovados irão receber o parecer final no endereço eletrônico do autor 

do resumo até dia 11 de maio de 2020. Independentemente do resultado 

(deferido/indeferido) não caberá recursos.  

 Apenas os trabalhos deferidos irão sair em anais e publicados na página oficial da 

instituição realizadora do evento. Os estudos estarão aptos a serem apresentados na 

modalidade oral no Google Meet e receberão considerações dos avaliadores convidados 

pela instituição. 

 Cada apresentação terá o tempo máximo de 15 minutos de fala do autor, recebendo 

em seguida as considerações dos avaliadores. As apresentações terão a participação 

como ouvinte dos inscritos no congresso por meio do Google Meet, em que todos os 

microfones deverão permanecer desligados para apreciação da apresentação, não 

podendo haver interferência dos ouvintes.  

         Os aprovados deverão seguir o modelo no formato pdf e serão expostos na sala de 

reunião aberta pelos avaliadores através do Google Meet no dia 14 de maio, apresentados 

em PDF. O link da Reunião será disponibilizado dia 14 de maio no e-mail dos participantes. 

        O autor deve permanecer online na reunião no horário determinado no e-mail, com 

seu microfone desligado, aguardando os avaliadores solicitarem o início da sua 

apresentação.  

        Os melhores trabalhos de cada eixo receberão Menção Honrosa. 



 

 

TÍTULO DO RESUMO 

 

Autor 1:xxxxxxxxx. Graduando xxxxx emailxxxxxxx 

Autor 2: xxxxxxxxx Graduando xxxxx emailxxxxxxx 

Autor 3: xxxxxxxxx Graduando xxxxx emailxxxxxxx 

Autor 4: xxxxxxxxx Professor/orientador xxxxx emailxxxxxxx 

 

RESUMO 

Objetivo:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxMétodo:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxResultados:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Conclusão:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Descritores: Enfermagem; Adolescentes; Sexualidade; Escola 

 

 

 


