
 

NORMAS GERAIS PARA ELABORAÇÃO DE RESUMOS A SEREM 
SUBMETIDOS PARA APRESENTAÇÃO NA 83ª SBEn 

 
1) INFORMAÇÕES GERAIS 
Período de inscrição: 20 de abril de 2022 à 02 de maio de 2022 (até as 23:59 horas – horário 
de Brasília). 
Data limite para submissão dos resumos: 02 de maio de 2022 (até as 23:59 horas – horário de 
Brasília). 
Submissão exclusivamente pelo site: www.abengoias.org.br/83sben 
Divulgação dos trabalhos aprovados: Até 07 de Maio de 2022 no site 
www.abengoias.org.br/83sben. 

 Os trabalhos submetidos para apresentação na 83ª Semana Brasileira de Enfermagem 

(SBEn) devem respeitar as orientações descritas neste documento. Não serão aceitos 

trabalhos fora das normas de elaboração da 83ª SBEn. 

 Os resumos serão publicados nos Anais da Associação Brasileira de Enfermagem – 

Seção Goiás (site: www.abengoias.org.br/anais). 

 Antes de submeter o resumo, revise, com atenção se todos os documentos foram 

anexados e se todas as informações foram preenchidas. 

 O relator do trabalho deverá estar inscrito na 83ª SBEn.  

 Mesmo que o relator não seja sócio, poderá apresentar o trabalho, desde que um dos 

autores do resumo seja sócio da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM e 

apresente o comprovante de pagamento da anuidade 2022. 

 A inscrição não garante a aceitação dos trabalhos enviados para seleção. 

 Será emitido apenas 01 (um) certificado por trabalho apresentado, sendo 

disponibilizado no site www.abengoias.org.br/83sben. 

 Todos os trabalhos serão apresentados na modalidade Apresentação de Pôster 

dialogado. 

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

científicos, independentemente do tipo (exploratório, descritivo, explicativo), 

abordagem (quantitativo e 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. Para estudos envolvendo seres humanos é 

necessário informar a aprovação em CEP e no caso de estudos com animais a 

aprovação de CEUA. 

 
Atenção: As informações fornecidas são de inteira responsabilidade do autor que submete o 
resumo. Todos os materiais produzidos sobre os resumos (anais, certificado, dentre outros) 
serão reprodução fiel das informações submetidas pelo autor.  
 
2) INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO 
A submissão será, exclusivamente, online pelo endereço eletrônico 
www.abengoias.org.br/83sben.   

 Faça a sua Inscrição na 83ª SBEn. 

 Acesse a área restrita, fornecendo seu login e senha criadas durante o cadastramento. 

O menu será exibido em sua tela. 

https://www.abengoias.org.br/83sben/
https://www.abengoias.org.br/83sben/
https://www.abengoias.org.br/anais/
https://www.abengoias.org.br/83sben/
https://www.abengoias.org.br/83sben/


 

 Clique no menu restrito “RESUMOS”. Caso você não esteja visualizando este menu, é 

porque ainda não foi reconhecido pelo sistema, de inscrição no evento.  

 Siga as instruções para preencher o formulário de submissão de resumos na 

plataforma (item 2). 

 O texto deverá ser digitado no sistema de submissão da 83ª SBEn, de acordo com a 

norma culta e a nova ortografia da língua portuguesa.  

 Anexar os seguintes documentos: 

 

- Comprovante de pagamento da anuidade de pelo menos um dos autores do resumo, 
digitalizado, referente ao ano de 2022.  
- Comprovante de inscrição na 83ª Semana Brasileira de Enfermagem do relator do trabalho. 
 
3) AUTORES 

 Há um limite de 6 (seis) autores por trabalho.  

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

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

categorias de profissionais da área da saúde, ou que tenham interface com a saúde 

também podem participar como coautores. 

 Um dos autores deverá ser sócio da ABEN e apresentar comprovante de pagamento da 

anuidade referente ao ano de 2022. 

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

 Não há limite para participação em trabalhos como coautores.  

 
4) NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO 
O título deve ser conciso e refletir o estudo a ser apresentado. Deve conter no máximo 15 
palavras e não serão contabilizadas no número total de palavras do resumo.  
Palavras-chave: No máximo cinco, separadas por vírgulas. 

O texto do resumo não deve exceder 500 palavras. Deve estar estruturado com 
Introdução, Objetivo(s), Métodos (ou Percurso metodológico), Resultados e Conclusões 
ou Considerações finais (a depender da abordagem e tipo de estudo), Contribuição à 
Ciência Enfermagem, Impacto esperado dos resultados e Referências.   

A totalidade de palavras do resumo deverá incluir os itens da Introdução até Impacto esperado 
dos resultados. 
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 e a afiliação institucional não serão somados ao total das palavras do 
resumo.  
A 83ª SBEn tem como Tema Central “A Enfermagem no contexto da pandemia pela COVID-19: 
que lições aprendemos?” e os eixos temáticos para a inscrição dos trabalhos são: 

 Eixo 1- Modificações impactantes para a enfermagem diante do contexto pandêmico. 

 Eixo 2- Como a enfermagem enfrentará o contexto pós-pandêmico? 

O conteúdo a ser inserido na Plataforma de submissão será: 

 Título 

 Autores (no máximo 6 autores) 

 Afiliações (nome da instituição de vínculo dos autores) 

 Introdução 



 

 Objetivo (s) 

 Materiais e métodos. Quando a pesquisa envolver seres humanos deve incluir o 

número do protocolo de aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa. 

 Resultados 

 Conclusão ou Considerações Finais  

 Contribuição à Ciência Enfermagem 

 Impacto esperado dos resultados 

 Referências (no máximo 4, formato Vancouver)  

 Selecione se deseja Publicar o Resumo nos ANAIS da ABEn Goiás. 

OBS: Não incluir figuras, tabelas ou quadros na submissão do resumo.  
 
ATENÇÃO: Para inclusão de autores deve ser considerada a contribuição real do 
indivíduo ao estudo que está sendo submetido para a inscrição. A inclusão de nomes 
de pessoas que não contribuíram ou deixar de mencionar autores que participaram do 
desenvolvimento da pesquisa é considerada má conduta no contexto da integridade 
acadêmica.  Todos os autores devem estar cientes e de acordo da inclusão de seu 
nome no trabalho que está sendo submetido.  
 

5) AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 
O processo de avaliação dos resumos seguirá os seguintes critérios: 
 
 
5.1 Observância aos requisitos de estruturação dos resumos de acordo com as orientações 
desse documento; 
5.2 O resumo deve ser escrito de maneira clara, coerente e concisa; 
5.3 O texto deverá apresentar pertinência científica, tendo coerência teórica entre suas partes. 
5.4. A Comissão Científica analisará os trabalhos e os classificará como: Aprovado ou recusado. 
As decisões da Comissão Científica serão irrevogáveis. O envio do resumo representa o 
compromisso definitivo do(s) autor(es) em apresentar o trabalho, se aceito, durante a 83ª 
SBEn. 
5.5. Os resumos que não alcançarem todos os critérios de avaliação dessa Comissão não serão 
aceitos ou publicados nos anais.  
 
6) NORMAS PARA APRESENTAÇÃO  
O autor receberá um e-mail informando sobre o aceite do trabalho na modalidade de 
apresentação Pôster Dialogado. 
A apresentação deve ser elaborada, conforme template, que será encaminhado juntamente 
com o aceite. Cada relator terá cerca de 10 minutos para fazer sua apresentação. Figuras, 
tabelas ou quadros podem ser incluídos na apresentação. 
A apresentação dos trabalhos será no dia 13 de maio de 2022, das 14 às 18 horas. A ordem de 
apresentação será apresentada posteriormente à comunicação do aceite. Os relatores devem 
permanecer no local todo o período.  
 
7) MENÇÃO HONROSA DOS TRABALHOS 
Os três trabalhos que apresentarem as melhores pontuações na avaliação, conforme critérios 
definidos pela Comissão Avaliadora receberão menção honrosa.   
Para a avaliação dos trabalhos durante a apresentação, com vistas ao julgamento para 
concessão da premiação, serão observados os seguintes critérios de avaliação: 

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. 

 
8) PUBLICAÇÃO DOS RESUMOS 
A publicação do resumo nos anais da 83ª Semana Brasileira de Enfermagem 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 “4. Normas para elaboração” e 
dentro do prazo estabelecido, que forem aceitos e apresentados no evento. 
 

 
Comissão Científica – 83º Semana Brasileira de Enfermagem – ABEN-GO 

 
 


