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VII SEMANA DE ENFERMAGEM DA FASETE – SENFFA 

 

NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 
 

1. Serão aceitos, no máximo, quatro autores por trabalho, sendo que a (o) relatora/relator 

deverá estar inscrita(o) no evento. 

2. Serão aceitos até 2 trabalhos por relatora/relator. 

3. Cada trabalho deverá indicar, no e-mail de envio, o eixo temático ao qual o trabalho 

se relaciona: a) Cuidar em Saúde e Enfermagem; b) Saúde Coletiva; c) Saúde Mental; d) 

Tecnologias do cuidado em enfermagem e saúde. 

4. Todos os trabalhos inscritos serão apresentados na modalidade banner.  

5. Todos os trabalhos enviados serão analisados pela Comissão Científica, sendo 

confirmada posteriormente sua aceitação através do e-mail da (o) relatora/relator. 

6. Os trabalhos deverão ser enviados no período de 19 de abril a 10 de maio de 2018 - 

Não haverá prorrogação deste prazo. 

7.  O envio de trabalhos será feito unicamente via on-line, mediante o endereço de e-

mail: senffa@fasete.edu.br. 

8. Todos os trabalhos científicos deverão obrigatoriamente ser enviados na forma de 

resumo expandido.  

9. Para a construção do resumo expandido deverá ser seguida a sequência abaixo: 

 Título: Escrito em letras maiúsculas, contendo no máximo 15 palavras. 

 Autora(e)s: Uma linha após o título. Serão no máximo 03 autores, os nomes e 

sobrenomes da (o)s autora(e)s deverão estar em linhas individuais, seguidos de 

dois pontos. Logo após, deverá ser escrito o maior grau acadêmico, a instituição 

a qual estão vinculada (o)s e o e-mail.  

 Orientador: Abaixo dos autores. Nome e sobrenome do professor orientador, logo 

após, deverá ser escrito o maior grau acadêmico, a instituição a qual está 

vinculada(o) e o e-mail. 

 O resumo deve ser digitado em letra Times New Roman, tamanho 12, com 

espaçamento simples e estruturado, apresentando os seguintes itens: introdução; 

objetivos; métodos; resultados/discussão e conclusões. Tamanho das seções: 

 

 

 

mailto:semana.enfermagem@fasete.edu.br


 

 

ORGANIZAÇÃO SETE DE SETEMBRO DE CULTURA E ENSINO LTDA 
Credenciada pela Portaria / MEC nº 206/2002 – D.O.U. 29/01/2002 

CNPJ: 03.866.544/0001-29 e Inscrição Municipal nº 005.312-3 
 

 

 

INTRODUÇÃO Até 1500 caracteres com espaço 

MÉTODO Até 1500 caracteres com espaço 

REFERENCIAL TEÓRICO OU 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

(TRABALHOS 

QUANTITATIVOS) 

Até 2500 caracteres com espaço 

CONCLUSÃO Até 1000 caracteres com espaço 

REFERÊNCIAS Máximo de 10 (ABNT) 

 Não poderão ser incluídas Ilustrações (Tabelas, Gráficos, etc.) no resumo. 

 Deverão ser indicados de três a cinco descritores utilizando-se preferencialmente 

os Descritores em Ciências da Saúde. 

10. Os trabalhos serão submetidos a apreciação de consultores Ad Hoc e aqueles que não 

atenderem aos critérios de avaliação e às especificações acima não serão aceitos. 

11. O conteúdo dos resumos é de inteira responsabilidade da(o)s autora(e)s. 

12. O pôster deverá seguir o padrão disponibilizado na página do evento, sendo de 

inteira responsabilidade do aluno a confecção do mesmo. 
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