
 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE PESQUISA 

 

1. Informações gerais  

a) Todas as pesquisas devem ser submetidas pelo link ao final da página 

www.semanaenfermagemunivali.com.br; 

b) Todos os autores devem estar obrigatoriamente inscritos no evento; 

c) Todas as categorias de inscrição dão direito a, no máximo, 2 submissões por 

autor principal e/ou autor apresentador; 

d) Cada submissão receberá um certificado online com o nome de todos os 

autores;  

 

2. Prazos de submissão e resposta 

a) As submissões estão abertas de 22/04/2019 a 06/05/2019 às 23:30h. Apenas 

nesse período serão aceitos os envios de resumos; 

b) O retorno com aprovação ou reprovação será dado a partir de 07/05/2019 até 

12/05/2019; 

c) Se você não receber um retorno sobre sua submissão após 12/05/2019 entre 

em contato pelo site; 

d) A Comissão Científica é o órgão regulador das submissões, aprovações e 

reprovações e, portanto, é a única responsável por ler e revisar todos os 

resumos, deliberando sobre os mesmos.  

 

3. Normas para a elaboração do resumo 

a) O resumo deve conter em sequência 

I. Título;  

II. Nome completo dos autores e instituição de ensino ou empresa 

afiliada ao lado do nome de cada autor; 

III. E-mail do autor principal abaixo do nome; 

IV. Resumo; 

V. De 3 a 5 palavras-chave; 

b) O resumo deve conter uma breve introdução, objetivos da pesquisa, 

metodologia utilizada, resultados e considerações final com as contribuições 

da pesquisa para a área; 

c) O resumo deve se encaixar em um dos eixos do evento: 

I. Práticas de enfermagem e equidade; 

II. Políticas Públicas de Saúde; 

III. Saúde e Diversidade Cultural e Social; 

d) Serão aceitos resumos provenientes de pesquisas finalizadas e pesquisas em 

andamento com resultados preliminares; 

http://www.semanaenfermagemunivali.com.br/


 

e) Não serão aceitos resumos provenientes de pesquisas ainda não iniciadas e/ou 

projetos de pesquisa; 

f) Ao submeter o/os autor/es confirmam que o resumo é original e não foi 

submetido a nenhuma outra forma de publicação (ex. envio de resumo idêntico 

em conteúdo a outros eventos e/ou periódicos). 

 

4. Normas técnicas e formatação do arquivo 

a) Os arquivos devem estar em formato Doc. ou Docx. e não possuir mais do que 

1Mb de tamanho; 

b) A página deve ter tamanho A4, com todas as margens em 2,5cm 

c) O espaçamento entre linhas deve ser de 1,5 em todo o texto; 

d) Não devem ser utilizados recuos em parágrafos; 

e) A fonte utilizada deverá ser Arial tamanho 12; 

f) O título deve estar em letras maiúsculas, negrito e centralizado; 

g) O texto deve estar sem negritos além do título, e deve utilizar itálico em palavras 

de outros idiomas; 

h) O texto não deve conter citações, diretas ou indiretas, bem como não deve 

conter referências; 

i) O texto não deve conter figuras, gráficos, tabelas ou qualquer tipo de 

manifestação a não ser escrita; 

j) O resumo expandido deve conter, no máximo, 1.200 palavras contando apenas 

o conteúdo do resumo; 

k) O resumo simples deve conter, no máximo, 500 palavras contando apenas o 

conteúdo do resumo. 

l) Após as palavras-chave, deve ser inserido o eixo para o qual o resumo será 

submetido; 

m) No site está disponível um modelo do resumo, com todas as configurações já 

organizadas para produção e envio. 

 

5. Normas para o envio do resumo 

a) O envio deverá ser feito pelo link disponível na página 

www.semanaenfermagemunivali.com.br/submissoes; 

b) Os dados devem ser preenchidos corretamente, inclusive os nomes de todos 

os autores, título do resumo, eixo de submissão demais informações 

solicitadas; 

c) Todos os autores devem estar cadastrados no sistema (para poderem ser 

inseridos na submissão); 

d) A não inserção de dados acarretará em informações faltantes no certificado, a 

Comissão Científica não se responsabiliza por erros ou preenchimentos 

incorretos.  

http://www.semanaenfermagemunivali.com.br/submissoes


 

 

6. Normas para Apresentação Oral 

a) As apresentações deverão acontecer em, no máximo, 15 minutos; 

b) Apenas um dos autores deverá apresentar, para otimizar o tempo; 

c) O apresentador poderá utilizar slides para auxiliar na apresentação; 

d) Os slides devem ser objetivos e coerentes com a fala do apresentador; 

e) Os slides devem ser levados em formato ppt., em um pen-drive; 

f) O apresentador deve chegar no mínimo com 15 minutos de antecedência para 

organizar seu material, conferir sua apresentação e aguardar o início da 

atividade em sala; 

g) A ordem de apresentação será definida pela Comissão Organizadora, que irá 

divulgá-la após a divulgação dos resultados das submissões. 

 

7. Normas para Apresentação Banner  

a) Os banners deverão ser confeccionados em formato 90x120cm, com 

acabamento para exposição (madeira e cordão) podendo ser de lona ou de 

papel; 

b) Os autores devem estar próximos do seu banner no momento marcado para 

apresentação, para que possam explicar a pesquisa; 

c) Os banners deverão ser confeccionados com texto objetivo, em fonte de 

tamanho adequada para leitura a distância e imagens em alta definição (se 

necessário); 

d) Os banners deverão conter: título do trabalho, nome dos autores, e-mail do 

autor principal, resumo, palavras-chave e referências; 

e) É importante inserir a logo da UNIVALI no banner, no local que for mais 

apropriado na visão dos autores. 

 

8. Disposições finais 

a) Qualquer caso não previsto neste documento será deliberado pela Comissão 

Científica; 



 

b) Qualquer dúvida por parte do(s) autor(es) deve ser esclarecida antes do envio 

do material via sistema ELIS, para evitar transtornos entre em contato via site 

e tire suas dúvidas; 

c) Não serão revistas as avaliações após divulgação dos resultados. 


