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EDITAL DE CHAMADA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS DA II JORNADA 

DE ENFERMAGEM 

JENF UERR 2018 

25 e 26 de setembro de 2018 

UERR- Campus Boa Vista, Boa Vista-RR 

 

APRESENTAÇÃO 

A Coordenação da II Jornada da Enfermagem da Universidade Estadual de Roraima 

(JENF UERR), por meio de sua Comissão Científica, torna pública a abertura do Edital 

para submissão de trabalhos científicos, trabalhos em modalidades de pesquisa nas 

diversas abordagens, relato de caso e/ou experiência e revisão de literatura. Tais trabalhos 

serão apresentados em comunicação oral e irão oportunizar a submissão de trabalhos em 

temas livres. 

A apresentação de trabalhos em temas livres possibilita compartilhar e produzir 

conhecimentos em pesquisa e experiências acadêmicas em Enfermagem. 

 

CRONOGRAMA 

O cronograma para a submissão de trabalhos científicos é apresentado no Quadro 1.  

 

Quadro 1. Cronograma de submissão de trabalhos científicos para II JENF UERR 2018.  

Atividade Data 

Lançamento do edital para chamada de 

trabalhos científicos 

05/09/2018 

Submissão de trabalhos científicos 07/09/2018 à 14/09/2018 

Divulgação do resultado da avaliação dos 

trabalhos 

18/09/2018 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO 

ESTRUTURA DO RESUMO 

O resumo simples deverá ser elaborado em Português, com limite mínimo de 400 palavras 

e máximo de 500 palavras, de acordo com as seguintes formatações: papel A4, margens 

de 2,5 cm em todos os lados, espaçamento 1,5, fonte Arial de tamanho 12 e corpo do texto 
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corrido em alinhamento justificado. Os elementos obrigatórios que o resumo deve 

apresentar são:   

Título - deve identificar com clareza a natureza do trabalho, em letras maiúsculas, 

centralizado, conter no máximo 20 palavras e sem abreviações;  

Autores - os nomes dos autores devem estar abaixo do título, indicando a afiliação 

institucional, indicados por numeração, o nome do relator deve ser sublinhado com e-

mail para contato, estes deverão estar centralizados;  

Corpo do resumo - escrito de acordo com a ortografia oficial da Língua Portuguesa, em 

tópicos e no caso de pesquisas com diversas abordagens e revisão de literatura deve conter 

obrigatoriamente:  

✓ Introdução: apresentação do assunto e justificativa do estudo;  

✓ Objetivo(s): geral do trabalho e específicos, se necessários; 

✓ Método: descrição dos procedimentos empregados para a realização da pesquisa, local, 

amostra, período, análise/tratamento estatístico, aspectos éticos entre outros aspectos que 

os autores considerarem necessários;  

✓ Resultados e Discussão: destaque os principais resultados obtidos no estudo. Não 

inserir figuras, gráficos ou tabelas.  

✓ Conclusão: resposta ao objetivo do estudo. 

A modalidade Relato de caso e/ou experiência também deve ser escrita de acordo com a 

ortografia oficial da Língua Portuguesa, em tópicos sendo recomendada a seguinte 

estrutura:  

Introdução, Descrição do caso/experiência, Resultados e/ou impactos e Considerações 

finais.  

Descritores - Indicar no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) de acordo com o DeCs 

(Descritores em Ciências da Saúde < http://pesquisa.bvsalud.org/portal/decs-

locator/?lang=pt>), separadas por ponto e vírgula e iniciadas em letras maiúsculas.  

Referências - no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) em estilo ABNT (não 

contabilizadas no limite de palavras). 

Obs.: Resumos submetidos fora do padrão de formatação estabelecidos neste edital não 

serão avaliados. 
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O relator do trabalho deverá ser obrigatoriamente acadêmico de enfermagem. Os 

coautores poderão ser, além de acadêmicos, profissionais de saúde. 

 

SUBMISSÃO E APROVAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos deverão ser submetidos exclusivamente através do envio para o e-mail da 

Coordenação do Curso de Enfermagem (enfermagem@uerr.edu.br) com identificação do 

assunto RESUMO JENF2018, uma vez.  

Para a submissão do trabalho científico, o relator deverá estar inscrito no evento. A 

inscrição poderá ser realizada na plataforma even3, através do endereço eletrônico 

www.even3.com.br/jenf2018.  

O número máximo de autores por trabalho é de 06 (seis), incluindo o relator. Cada relator 

poderá apresentar no máximo 02 (dois) trabalhos, sem limite de sua participação como 

coautor em outros trabalhos.  

Após a submissão, a Comissão Científica da II JENF 2018 procederá à seleção dos 

trabalhos recebidos, com base em critérios como: relevância do tema, observância à 

formatação prescrita, coerência da conclusão com o desenvolvimento, originalidade dos 

argumentos e da abordagem, grau de reflexividade, consistência técnica e qualidade da 

pesquisa/relato de experiência.  

A comissão científica do evento emitirá pareceres e os resultados dos trabalhos 

aceitos serão divulgados no mural de entrada do setor de coordenações da UERR/Campus 

Canarinho, conforme cronograma apresentado neste Edital. 

Recomenda-se que os textos sejam revisados cuidadosamente quanto ao conteúdo e à 

forma ortográfica, pois o não cumprimento das normas pode causar a rejeição da 

submissão do trabalho. O conteúdo será de responsabilidade dos autores. 

Alterações de qualquer natureza, após a submissão do trabalho, não serão aceitas.  

 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

Comunicação oral - realizada no auditório da UERR/Campus Canarinho, com duração 

máxima de 15 minutos para exposição e 5 minutos de arguição realizada pela comissão 

avaliadora (caso necessário), em data e horários a serem divulgados com antecedência do 

mailto:enfermagem@uerr.edu.br
http://www.even3.com.br/jenf2018
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início do evento (após 18/09), no mural de entrada do setor de coordenações da 

UERR/Campus Canarinho. 

Será disponibilizado projetor multimídia para apresentação, sendo que o relator deverá 

elaborar arquivo em PowerPoint para exposição do mesmo.  

O relator deverá apresentar à Comissão Científica, às 8h do dia definido para a 

apresentação oral do trabalho, o arquivo em PowerPoint, em pen drive.  

Será disponibilizado computador para a apresentação dos trabalhos.  

A estrutura do trabalho científico apresentado deverá conter os mesmos elementos 

indicados no resumo submetido e aprovado.  

É recomendado, caso pertinente, que as informações sejam apresentadas sob a forma de 

gráficos, figuras e tabelas, evitando textos longos e facilitando a compreensão rápida pelo 

leitor, o que tornará a apresentação mais dinâmica e atrativa para os participantes do 

evento e comissão avaliadora. 

 

PREMIAÇÃO 

Durante o encerramento do evento, os melhores trabalhos avaliados pelas Comissões 

Científica/Avaliadora, receberão premiações.  

Haverá duas modalidades de premiação, sendo estas, a melhor apresentação oral e o 

melhor trabalho escrito. 

Tal fato não exime a possibilidade de um candidato ser contemplado com duas 

premiações. 

Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Científica do evento. 

 


