I CONGRESSO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM ENFERMAGEM E SAÚDE
21 e 22 de setembro

Regulamento de inscrição de resumo expandido

1. CARACTERIZAÇÃO DOS TRABALHOS
a) Cada participante poderá inscrever apenas 01 (um) resumo, como autor principal,
não havendo limite para participação em coautoria.
b) Cada resumo poderá conter no máximo 06 (seis) autores.
c) O resumo deverá versar sobre algum dos seguintes eixos temáticos:
Eixo 1: Referenciais teóricos-metodológicos para a pesquisa em enfermagem e saúde

Eixo 2: Perspectivas inovadoras de abordagem no trabalho de campo

Eixo 3: Contribuições das ciências sociais e humanas par a pesquisa qualitativa em
saúde.
d) A não consonância com o eixo temático selecionado acarretará em imediata
exclusão do resumo, portanto leia atentamente os eixos e indique adequadamente no
local indicado no modelo de resumo.
e) O arquivo do resumo deverá ser enviado via formulário disponível no site do evento.
Link: http://wp.ufpel.edu.br/cipes/submissao-de-resumos/
f) Para fins de publicação do resumo, o autor responsável pela apresentação deverá
estar inscrito no evento.

2. PERÍODO DE SUBMISSÃO DE RESUMO
a) As submissões ocorrerão no período de 05/07 a 28/08.
b) O resultado das avaliações estará disponível a partir do 05/09.

3. TAXA DE INSCRIÇÃO
a) O valor das inscrições está descrito abaixo:

Até 31/07

De 01/08 a 25/08

De 26/08 até a data do evento

Graduando

R$ 40,00

R$ 50,00

R$ 80,00

Pós-Graduando

R$ 60,00

R$ 80,00

R$ 120,00

Profissional

R$ 100,00

R$ 120,00

R$ 150,00

4. NORMAS DE FORMATAÇÃO DO RESUMO
a) O resumo deverá ser apresentado com no mínimo 800 e no máximo 1000 palavras,
no formato A4 (21 x 29,7 cm), com margens superior e esquerda de 3,0 cm margens
inferior e direita de 2,0 cm.
b) A estrutura do resumo deverá ser composta pelos seguintes itens: EIXO, TÍTULO,
AUTORES, AFILIAÇÕES, INTRODUÇÃO, METODOLOGIA, RESULTADOS E
DISCUSSÃO, CONCLUSÕES e REFERÊNCIAS, exemplificado no arquivo de
modelo.
c) TÍTULO: Com todas as letras maiúsculas e alinhamento central com fonte Arial 12
com máximo de 15 palavras.
d) AUTORES: Deixar espaçamento de uma linha abaixo do título, citando os nomes,
com alinhamento centralizado e fonte Arial 12. Citar o nome de cada autor por extenso,
separando-os por ponto e vírgula (;). O nome de cada autor deverá ser identificado
com um número sobrescrito de acordo com as afiliações (Ex: João Antônio Pereira 1;
Pedro Silveira da Mata2). O nome do apresentador do resumo deverá estar sublinhado
e corresponder ao participante inscrito.
e) AFILIAÇÕES: Fonte Arial, corpo 10, itálico, alinhamento centralizado, com uma
linha de intervalo abaixo dos autores. Deverá iniciar com o número sobrescrito de cada
autor, com afiliação e endereço eletrônico para correspondência.
f) CORPO DO TEXTO: Em espaço simples, justificado, com fonte Arial 12.
g) TABELAS E FIGURAS: Os resumos podem conter tabelas ou figuras. As palavras
“Tabela” e “Figura”, quando citadas no corpo do resumo e nos títulos das mesmas,
deverão ser escritas com as letras iniciais maiúsculas e fonte Arial, corpo 12.
h) REFERÊNCIAS: As citações no texto e as referências deverão seguir as normas
atuais da ABNT (vide modelo).

5. AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
a) Os resumos serão submetidos à verificação pela Comissão Científica do evento,
que observará se os arquivos estão de acordo com as normas deste regulamento, os
resumos que não atenderem as normas serão recusados.
b) As informações contidas nos resumos são de inteira responsabilidade dos autores.
c) A avaliação ocorrerá por meio de avaliação dupla onde os avaliadores emitirão
pareceres e notas sobre cada resumo avaliado.
d) Os dez melhores resumos avaliados por eixo concorreram a premiação, a
classificação será dada pela média da nota do resumo e da apresentação, sendo
premiado um resumo por eixo temático.

6. APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS
a) Os resumos selecionados serão apresentados na modalidade pôster.
b) As apresentações ocorrerão no dia 22 de setembro com horário e local
posteriormente divulgados pela Comissão Científica do Evento.
c) O autor deverá permanecer junto ao pôster no período de avaliação e terá 5 minutos
para apresentar o resumo à Comissão Avaliadora.
d) As apresentações serão apreciadas por uma Comissão indicada pelos
organizadores do evento.
e) Os resumos que não forem apresentados serão automaticamente desclassificados
da premiação.

7. NORMAS PARA CONFECÇÃO DE PÔSTER
a) O pôster deve ter 0,90m de largura por 1,20m de altura.
b) A impressão do pôster deverá ser de boa qualidade de forma que o texto possa ser
lido a uma distância mínima de 2 m. Para isso, solicita-se usar letras claras e legíveis,
sugere-se letra com tamanho mínimo de 22pt.
c) O autor tem liberdade para a montagem do pôster, contudo ressaltamos que o
mesmo deve conter o eixo temático e os dados de identificação do resumo e dos
autores. As exposições deverão ser sucintas, claras e objetivas, restringindo-se às
informações essenciais em cada tópico, podendo ser utilizada figuras e tabelas.

8. CERTIFICADOS E ANAIS DO EVENTO
a) Os certificados serão encaminhados via e-mail para os inscritos no congresso.
b) Certificados de apresentação de trabalhos serão disponibilizados apenas para o
autor responsável pelo resumo identificado na inscrição do trabalho.
c) Os anais serão disponibilizados no site do congresso após o evento. O arquivo
estará disponível em acesso aberto para consulta e download.

