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REGRAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 

 

III Congresso Internacional de Investigação, formação e Desenvolvimento em Enfermagem. 

“Caminhando para novos horizontes” 

 

1. Tipos de trabalhos que podem ser submetidos 

Podem ser apresentados: Monografias de final de Licenciatura, Dissertação de Mestrado, Projetos de 

Teses de Doutorado ,Teses de Doutorado concluídas ou Pesquisa em Assistência Integral e Enfermagem 

Clínica. Se pode apresentar o projeto com os resultados parciais ou finais. 

 

É um requisito essencial que os participantes tenham completado a Licenciatura de Enfermagem, 

Mestrado ou Doutorado nos últimos 5 anos, ou estejam atualmente estudando. 

 

Cumprindo os requisitos acima referidos podem ser presentados: projetos ou trabalhos de pesquisa ou 

investigação, revisões sistemáticas, planos de cuidados padronizados ou fundamentado em casos 

clínicos e projetos ou programas de educação para a saúde. 

 

As obras devem ser originais e inéditas e não devem ter sido apresentadas em outros congressos, nem 

publicadas anteriormente. 

2. Modalidades de apresentação de resumos 

 Comunicação oral (8 minutos). 

 Póster. 
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3. Submissão de resumos 

 Prazo: 15 de Abril de 2019 a 15 de Julho de 2019. 

 Verifique no site oficial do Congresso os passos a seguir para enviar o seu resumo: 
http://www.ufv.es/congresso-internacional-de-enfermagem/ 
https://www.ufv.es/congreso-internacional-enfermeria/ 
https://www.ufv.es/international-congress-on-nursing/ 
 

4. Idiomas 

Os resumos podem ser enviados em espanhol, inglês ou português. As Comunicações orais e os 

pósteres também podem ser presentados nos três idiomas acima mencionados. 

5. Estrutura  dos resumos 

O resumo será apresentado em espanhol, inglês ou português e a extensão deverá ter entre 200 e 

300 palavras. Utilizar letra Arial 10. É obrigatório utilizar os modelos fornecidos no site do Congresso 

de acordo com o tipo de trabalho a ser apresentado. 

 Título (em maiúsculas, com máximo 120 caracteres incluindo espaços). 
 Autores: 

 
o A autoria de cada comunicação pode ter no máximo seis signatários. 

o O autor principal deve estar inscrito no Congresso no prazo pré-estabelecido. 

o Cada autor só pode ser o autor principal (primeiro autor) de uma comunicação oral ou 

poster. 

o O primeiro autor é considerado o autor para futuros contactos. Todas as notificações 

(aceitação ou rejeição da comunicação, forma de apresentação, etc.) será feita via e-

mail ao referido autor. 

o O nome dos autores será separado do resumo para que as avaliações sejam anónimas. 

 

• Declaração de responsabilidade. Os autores são os únicos responsáveis pelas opiniões e pelo 

conteúdo das comunicações e apresentações. Nenhuma parte das comunicações conterá textos, 
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dados, imagens ou material audiovisual que violem a proteção de dados. O Congresso, seus 

organizadores e comitês estão isentos de qualquer responsabilidade decorrente da violação de 

qualquer uma das condições acima anteriormente expostas. 

 

• O Comitê Científico assume as normas de autoria do Comitê Internacional de Diretores de Revistas 

Médicas (CIDRM) nas quais se prevê que: 

 

"Todas as pessoas que aparecem como autores terão que cumprir certos requisitos para receber tal 

denominação. Cada autor deve ter participado o suficiente para assumir responsabilidade pública 

pelo conteúdo do trabalho. Um ou vários autores devem ser responsáveis ou encarregar-se de todo o 

trabalho, desde o início do trabalho até a publicação do artigo. 

 

Para conceder a alguém a denominação de Autor, deve-se fundamentar unicamente na sua 

contribuição essencial em termos de: 1) ao conceito e desenho do estudo, a coleta dos dados e a 

análise e interpretação dos mesmos; 2) a redação do artigo ou a revisão crítica de parte substancial 

de seu conteúdo intelectual; e 3) a aprovação final da versão que será publicada. Os requisitos 1, 2 e 

3 terão que ser atendidos simultaneamente. A participação exclusivamente na obtenção de fundos, 

coleta de dados, supervisão geral do grupo de pesquisa não justifica a autoria. O Comitê Científico 

pode solicitar aos autores que descrevam a participação de cada um deles e esta informação pode 

ser publicada. O resto das pessoas que contribuem para o trabalho e que não são os autores deve ser 

mencionado na seção de agradecimentos. 

 

Cada vez mais se realiza Ensaios Multicêntricos que atribuem a um autor corporativo. Nesses casos, 

todos os membros do grupo que aparecem como autores devem satisfazer totalmente os critérios de 

autoria mencionados anteriormente. Os membros do grupo que não atendem a esses critérios devem 

ser mencionados, com sua autorização, na seção de agradecimentos ou no apêndice (ver 

agradecimentos). 

 



 

4 
 

A ordem dos autores dependerá da decisão adotada em conjunto pelos coautores. Em qualquer 

caso, os autores devem ser capazes de explicá-lo. 

 

 O conteúdo do resumo deve fornecer informações suficientes sobre o conteúdo da 

comunicação a ser apresentada, deve respeitar as regras estabelecidas e ser estruturado 

de forma ordenada e lógica. Deve ser estruturado como indicado abaixo, dependendo 

de se trate de projetos, trabalhos de investigação, revisões bibliográficas sistemáticas ou 

planos de cuidados ou programas de educação para a saúde: 

 

Trabalho de Investigação 

1. Justificação. 

2. Objetivos. 

3. Metodologia. 

o Desenho. 

o Âmbito da investigação. 

o Sujeitos/participantes. 

o Variáveis (quantitativas) e Dimensões (qualitativas). 

o Instrumentos, método ou procedimento usado para obter os dados. 

o Análise dos resultados. 

4. Resultados. 

5. Discussão. 

6. Conclusões. 

7. Bibliografia (de 3 a 5 citas bibliográficas em formato Vancouver). 
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Revisão bibliográfica sistemática 

1. Introdução. 

2. Objetivos. 

3. Metodologia. 

o Critérios para selecionar os estudos desta revisão. 

o Estratégia de busca para a identificação dos estudos. 

o Métodos de revisão ou fontes usadas 

o Avaliação da qualidade dos estudos. 

4. Resultados e Conclusões. 

5. Bibliografia (de 3 a 5 citas bibliográficas em formato Vancouver). 

 

 
 

 

 

Planos de cuidados 

1. Justificação. 

2. Diagnósticos (referenciar taxonomia). 

3. Objetivos dos resultados. 

4. Indicadores dos resultados previstos. 

5. Intervenção de enfermagem. 
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6. Seguimento y Evolução. 

7. Bibliografia (de 3 a 5 citas bibliográficas em Formato Vancouver). 

 

 

 

 

Projetos ou programas de Educação para a Saúde 

1. Abordagem do problema de saúde. 

o Exposição general do problema. 

o Problema real o potencial. 

o Importância do projeto ou programa. 

o Epidemiologia. 

o Avaliação das Consequências Sociais. 

o Justificação da necessidade da implantação ou utilização do 

projeto ou programa. 

2. Objetivos. 

3. População alvo/ diana. 

4. Atividades propostas. 

5. Recursos disponíveis e necessários. 

6. Estratégia para avaluar o desenvolvimento desse projeto ou programa. 

7. Bibliografia (de 3 a 5 citas bibliográficas em Formato Vancouver). 
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No resumo, você não pode incluir tabelas ou gráficos. 

 

Todas as comunicações tanto orais como poster implica a aceitação de todas as regras de 

apresentação. 

O Comité Científico do Congresso se reserva o direito de recusar resumos e trabalhos plagiados. 

Considerado plágio uma publicação redundante, por ter sido apresentados em outros eventos 

científicos. Os autores aparecerão no certificado na mesma ordem em que aparecem no resumo 

enviado. SE O SEU RESUMO FOI ACEITO: você receberá informações sobre sua aceitação antes de 16 

de setembro de 2019 com as instruções a seguir: 

 

- Inscrição do autor principal antes de 1 de outubro de 2019, independentemente da modalidade: 

póster ou comunicação oral. 

 

- Se é uma presentação oral: você também deve enviar o formato de apresentação do PowerPoint 

antes de 15 de outubro de 2019 ao email do Congresso: congreso.enfermeria@ufv.es 

 

O arquivo anexado ao email deve estar no formato PowerPoint. Esse aquivo deve ser nomeado com 

o número da Cédula de Identidade ou passaporte do autor principal. As apresentações que não 

foram enviadas dentro do prazo definido pelo programa serão eliminadas do programa final. 

 

As comunicações também serão retiradas do programa, mesmo que tenham sido aceitas. E 

também si o Autor principal não este inscrito para o congresso nos prazos específicos de 

inscrição. 

 

- Se é uma presentação de Poster: o autor principal deve levar seu póster impresso a cores ao 

Congresso no primeiro dia da celebração e a equipe organizadora irá pendurá-lo nos espaços 

designados para esse fim. 
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O póster deve ser impresso em cores e com uma letra que permita a leitura a uma distância de 

aproximadamente 1,5 metro. O tamanho exato do cartaz será indicado em breve. 

 

A exposição dos pósteres será dia 16 de novembro de 2019. Os autores devem trazê-lo impresso em 

cores nas medidas A0 (841 × 1189 mm) em 15 de novembro de 2019. 

 

A retirada do póster deve ser feita por um dos autores quando termine o programa científico do 

Congresso, de modo que todos os participantes tenham tempo suficiente para a leitura. 

A organização não é responsável dos pósteres que não sejam removidos após o término do Congresso. 

 

6. Avaliação para aceitação de resumos 

O processo de avaliação será realizado em pares e de forma anônima, para que nenhum avaliador 

conheça a identidade do autor ou autores, das instituições ou centros de trabalho do resumo 

apresentado. O resumo apresentado e sua avaliação serão confidenciais. 

 

Uma vez recebido o resumo, os avaliadores procederão à avaliação dentro dos prazos estabelecidos. 

 

Uma vez que os trabalhos tenham sido avaliados, o Comitê Científico informará ao autor principal 

sobre a aceitação ou rejeição do mesmo antes do dia 16 de Setembro de 2019. 

 

O processo de avaliação será feito por pares, de acordo com os seguintes critérios: 

 

 Consistência entre o título e o conteúdo do trabalho. 

 

 Critérios para a estrutura do resumo e coerência interna entre as diferentes seções do resumo. 

 

 Originalidade, valor científico do trabalho e implicações para a prática da enfermagem. 
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7. Publicação de resumos no livro do congresso 

O resumo da comunicação será reproduzido diretamente do original que foi enviado e será publicado 

no livro de resumos do congresso com ISBN. 

 

No formulário de envio de resumo, você deve selecionar se autoriza ou não a inclusão de seu resumo 

no livro do Congresso. 
 

8. Prêmios 

 
Após a avaliação do Comitê Científico na cerimônia de encerramento do congresso, um prêmio será 

concedido para cada uma das três categorias: 

 

 Monografia de final de Licenciatura. 

 Dissertação de Mestrado ou Teses de Especialidade 

 Tese de Doutorado. 

 Pesquisa em Assistência Integral e Enfermagem Clínica. 

 


