
 

 

 

NORMAS GERAIS PARA ELABORAÇÃO DE RESUMOS 
 

 
Estão abertas as inscrições de trabalhos científicos para a 80ª Semana Brasileira de 

Enfermagem (SBEn). 

Os trabalhos submetidos para apresentação na 80ª SBEN devem respeitar as 

orientações descritas neste documento. 

Os resumos Aprovados e Apresentados serão publicados nos Anais da Associação 

Brasileira de Enfermagem – Seção Goiás (site: www.abengoias.com.br). 

 
- Data limite para submissão dos resumos: 03/05/2019. 

-Submissão exclusivamente pelo site 

www.abengoias.com.br 

http://www.abengoias.com.br/


 

 
 

 
Serão aceitos para avaliação, resumos referentes a todos os tipos de estudos 

científicos, independentemente do nível (exploratório, descritivo, explicativo), abordagem 

(quantitativo, qualitativo) e procedimento utilizado na coleta de dados (revisão bibliográfica, 

documental, experimental, estudo de caso, estudo de caso controle, levantamento, estudo 

de campo, relato de experiência, entre outros), inclusive relatório parcial de pesquisa. 

 

1) AUTORES 

Os trabalhos deverão ter um máximo de 6 (seis) autores. 

Poderão participar como autores dos trabalhos: enfermeiros, técnicos/auxiliares de 

enfermagem e estudantes de enfermagem (nível técnico ou superior). Outras categorias 

profissionais da área da saúde também podem participar como co-autores. 

Entre os autores, pelo menos um dos autores deve ser SÓCIO da ABEN – Seção 

Goiás, devendo comprovar a quitação da anuidade, referente ao ano de 2019, no momento 

da submissão do trabalho. 

Cada participante poderá inscrever até 02 (dois) trabalhos como relator. 

Não há limite para participação em trabalhos como co-autores. 

 

2) NORMAS PARA ELABORAÇÃO 

 
TÍTULO DO TRABALHO: colocar o título completo do trabalho, EM CAIXA ALTA, até 

100 caracteres. 

INTRODUÇÃO (de 300 a 500 caracteres com espaço): ser pontual na descrição do 

assunto abordado 

 

 

 



 

OBJETIVO (até 300 caracteres com espaço): descrever o objetivo do estudo, de 

forma clara e sucinta. 

MATERIAL E MÉTODO (até 600 caracteres com espaço): deverá ser apresentada de 

maneira clara e concisa. Devem constar os procedimentos de coleta e análise de dados (se 

for o caso). 

RESULTADOS (até 600 caracteres com espaço): apresentar os principais resultados 

do trabalho. 

CONCLUSÃO (até 300 caracteres com espaço): a conclusão deve responder aos 

objetivos. 

REFERÊNCIAS: normas em VANCOUVER, até 4 referências.Deverão constar no 

máximo 4 referências (estilo Vancouver), cujas palavras não serão contabilizadas na 

totalidade do resumo. As referências devem ser citadas no corpo do resumo, em número 

arábicos, conforme estilo Vancouver. 

O nome dos autores também não será somado ao total das palavras do resumo.



 

O texto deverá ser digitado no sistema de submissão da 80ª SBEN, de acordo com a norma 

culta e a nova ortografia da língua portuguesa. Não é será preciso anexar documentos com o 

conteúdo do resumo, pois todas as informações serão via Plataforma de submissão. 

 
O conteúdo a ser inserido na Plataforma de submissão será: 

 Autores (no máximo 6 autores) 

 Afiliações (nome da instituição de vinculo dos autores) 

 Introdução 

 Objetivo (s) 

 Materiais e métodos 

 Resultados 

 Conclusão 

 Referencias (no máximo 4, formato Vancouver) 

 Não incluir figuras, tabelas ou quadros na submissão. Porém podem ser apresentados 

no pôster ou no formato oral. 

 

Não serão aceitos trabalhos fora das normas de elaboração da 80ª SBEn. 
 
 

3) SUBMISSÃO 

Após elaboração dos resumos conforme as normas acima, a submissão será, 

exclusivamente, online pelo endereço eletrônico www.abengoias.com.br. 

Além de inserir o conteúdo do resumo (item 2), devem ser anexados os seguintes 

documentos: 

http://www.abengoias.com.br/


 

 
 

- comprovante de pagamento da anuidade de pelo menos um dos autores do resumo, 

digitalizado, referente ao ano de 2019. 

- comprovante de inscrição na 80ª Semana Brasileira de Enfermagem do relator do trabalho. 

- escolher a modalidade de apresentação: oral ou pôster. Haverá limite de apresentações 

somente para a modalidade oral. 

Obs: O relator deve estar inscrito na 80ª SBEN. No entanto, mesmo que o relator não seja 

sócio, ele poderá apresentar o trabalho. Porém, um dos autores do resumo, 

necessariamente precisa apresentar comprovante de pagamento da anuidade 2019 

 
 
 

4) NORMAS PARA APRESENTAÇÃO 

Após avaliado, o autor receberá um e-mail informando sobre o aceite do trabalho em 

uma das seguintes modalidades: 

- sessão coordenada (comunicação oral) ou 

- sessão pôster dialogado. 

A comissão avaliadora, após julgamento, poderá mudar a modalidade de 

apresentação do trabalho de pôster para oral, e/ou de oral para pôster. 

 
4.1. Sessão coordenada (Comunicação oral): 

A apresentação do trabalho será oral, utilizando dispositivo de multimídia (data- 

show) disponibilizado pela comissão organizadora da 80ª SBEn. O tempo de apresentação 

determinado será de 10 minutos e 5 minutos serão reservados para discussão com a banca 

avaliadora. 

Os autores apresentadores devem chegar ao local do evento 30 minutos antes do 

início das apresentações orais e deixar o material com um dos monitores, que salvará o 



 

 
 

arquivo no computador. Destaca-se que as apresentações orais devem ser preparadas no 

programa Power-point (versão 93/97). Também poderão ser salvas no formato pdf. 

Levar todas as apresentações em pendrive. A comissão organizadora não se 

responsabilizará pela indisponibilidade de internet no local. 

 
 
 

4.2. E-Pôster dialogado: 

O e-pôster deverá ser confeccionado seguindo as dimensões de 55” (cinquenta e 

cinto polegadas), o modelo será disponibilizado no site oficial da SBEn Goiás. Deverá conter 

as logomarcas da instituição de vínculo dos autores e de fontes de financiamento de 

pesquisa. 

O título deverá ser idêntico ao utilizado no resumo enviado e ser escrito em letras 

maiúsculas. Abaixo do título deve constar: o nome e e-mail do relator e nome dos demais 

autores, especificando a instituição de origem de cada um. Para as demais informações a 

serem apresentadas será respeitado o estilo de formatação dos autores. Incluir as 

referências bibliográficas no pôster. 

O e-pôster deve ser encaminhado até às 12:00 (doze horas) do dia 12 de maio de 

2019, na área do participante, em formato de arquivo PDF (não será aceito outros 

formatos). 

No período de apresentação o relator do trabalho deve permanecer junto ao e-

pôster para apresentação e consequente, avaliação pela comissão responsável. 

Cada relator disporá de 10 minutos para realizar a explanação e o avaliador, de 5 

minutos para arguição. 

O relator, obrigatoriamente, deverá estar à disposição para esclarecimentos ao 

público e avaliadores no horário estabelecido (7:30 às 11:30 horas). 



 

 
 

5) AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os pôsteres dialogados e sessões coordenadas (comunicação oral) serão avaliados 

por uma comissão científica designada pela organização geral da 80ª SBEn. 

A Comissão Científica da 80ª SBEn terá a liberdade de indicar, se necessário, a 

modalidade final de apresentação. 

Além dos requisitos de preparo dos resumos listados anteriormente, o processo de 

avaliação dos resumos seguirá os seguintes critérios: 

1. Observância aos requisitos de estruturação dos resumos apresentados acima; 

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

3. O texto deverá apresentar pertinência científica, tendo coerência teórica entre suas 

partes. 

4. Avaliação quanto aos aspectos de: 

a) Relevância e natureza inovadora; 

b) Organização, capacidade de síntese; 

c) Clareza e pertinência dos objetivos; coerência com a metodologia, encadeamento do 

conteúdo; 

d) Contribuição à Ciência Enfermagem; 

e) Impacto dos resultados. 
 
 

OBS: Os certificados serão disponibilizados online. 
 
 

6) PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Após apresentação dos trabalhos no dia 19 de maio, serão premiados 3 trabalhos em cada 

categoria de apresentação: 3 na modalidade pôster e 3 na modalidade oral. 



 

 
 

7) PUBLICAÇÃO DOS RESUMOS 

A publicação do resumo é opcional, ficando na responsabilidade do autor informar no 

momento da inscrição a opção por publicar ou não. Serão publicados nos anais da 

Associação Brasileira de Enfermagem – Seção Goiás os resumos enviados em conformidade 

com o descrito no item “3. Normas para elaboração” e dentro do prazo estabelecido. 

Os resumos serão avaliados pela Comissão Científica da 80ª Semana Brasileira de 

Enfermagem. Aqueles que não alcançarem todos os critérios de avaliação dessa comissão 

não serão publicados. 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA 
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CONSELHO EDITORIAL 
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EDITORES 
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