XII SEMANA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM
IV MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO
NORMAS PARRABALHOS DA MOSTRA ¹
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS DA MOSTRANOR

As inscrições dos resumos deverão ser realizadas até 07/11/2014 exclusivamente pelo e-mail:
Indicar, acima do título do resumo, uma das seguintes áreas para inscrição do trabalho:


Saúde do homem;
Saúde da mulher;
Saúde da criança;
Saúde do trabalhador;
Saúde mental;
Saúde do idoso;
Educação em saúde;
Saúde coletiva;
Gestão dos serviços de saúde;
Educação permanente em saúde.
RESUMO: O resumo é uma apresentação breve do tema, fornecendo uma visão











1. RESUMO SIMPLES (de 300 palavras a 500 palavras)
FORMATAÇÃO:


Folha: formato A4 (21 cm x 29,7 cm).



Editor de texto: Word for Windows versão 2003 ou posterior (doc. ou docx.), no formato RichText(.rtf).



Margens: esquerda e superior de 3 (três) cm; direita e inferior de 2 (dois) cm.



Fonte: Times New Roman – em tamanho 12 para o texto do trabalho; eas notas de rodapé em tamanho 10.



Espaçamento: 1,5 entre as linhas do texto; e as notas de rodapé em espaço simples (1,0).

PARTES DE UM RESUMO:


As partes de um resumo devem ter uma progressão lógica, isto é, objetivos, metodologia, resultados,
conclusões e referências bibliográficas.



Objetivos: devem indicar que metas foram estabelecidas para a pesquisa, e/ou relato.



Metodologia: deve indicar como a pesquisa/relato foi executado.



Resultados: devem ser organizados de acordo com a proposta metodológica do trabalho, descrevendo os
resultados encontrados.



Conclusões: apresentar uma conclusão lógica, na qual devem constar as questões fundamentais da pesquisa:
se os objetivos foram alcançados e em que nível.

“O resumo deverá ser sem figuras,ntendo de 300 a 500 palavras , com no máximo 3 (três) Palavras-chave”.
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2. RESUMO EXPANDIDO (de 1000 palavras a 1500 palavras)
FORMATAÇÃO:


Folha: formato A4 (21 cm x 29,7 cm).



Editor de texto: Word for Windows versão 2003 ou posterior (doc. ou docx.), no formato RichText(.rtf).



Margens: esquerda e superior de 3 (três) cm; direita e inferior de 2 (dois) cm.



Fonte: Times New Roman, em tamanho 12 para o texto do trabalho; e notas de rodapé, em tamanho 10.



Espaçamento: 1,5 entre as linhas do texto; e as notas de rodapé em espaço simples (1,0).

PARTES DE UM RESUMO:


As partes de um resumo devem ter uma progressão lógica, isto é, objetivos, metodologia, resultados,
conclusões e referências bibliográficas.



Objetivos: devem indicar que metas foram estabelecidas para a pesquisa.



Metodologia: deve indicar como a pesquisa/relato foi executado.



Resultados: devem ser organizados de acordo com a proposta metodológica do trabalho, descrevendo os
resultados encontrados.



Conclusões: apresentar uma conclusão lógica, na qual devem constar as questões fundamentais da pesquisa:
se os objetivos foram a Citações: literais, com mais de 3 linhas, em parágrafo recuado, em espaço simples,
fonte 10. Citações diretas, com até 3 linhas, incorporadas ao texto e entre aspas. Usar o Sistema de Chamada
autor-data, exemplo: (LOPES, 2000, p. 225). (ABNT – NBR -10520/2002).



Referências bibliográficas: utilizado para referenciar autores e artigos citados no texto do trabalho. Deve
conter no máximo 5 (cinco) autores ou referências bibliográficas.



APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EXPOSITIVOS




Data de apresentação: 18 e 19 de novembro de 2014.



Horário: 13h e 30min às 17h e 30min (Tarde).



Local: Será divulgado juntamente com os aprovados.



Tempo estimado para apresentação: 15 minutos.



Tipo de apresentação: Oral diálogo-expositiva.



Envio de trabalhos: Do dia 07 de outubro a 07 de novembro de 2014 (até as23h59min).



Divulgação dos aprovados: 14 de novembro de 2014.



Enviar trabalhos de acordo com as normas acima descritas até o determinado prazo para o e-mail:
gepse.uri@gmail.com

