
                                                                                        

NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 

 
A Associação Brasileira de Enfermagem–seção Mato Grosso (ABEN-MT) e o Conselho 

Regional de Enfermagem de Mato Grosso (COREN-MT) apresentam as normas para 
submissão de trabalhos técnico-científicos na II Semana Integrada de Enfermagem em Mato 

Grosso que ocorrerá nos dias 29 a 31 de maio de 2019. 
 
PRAZOS 

 Inscrição de trabalhos científicos para avaliação pela Comissão Científica: 
Período de 22 de abril a 15 de maio de 2019. 

 Divulgação dos trabalhos aceitos:  
Dia 22 de maio de 2019 nos sites do COREN-MT e ABEn-MT 

  
ENVIO DOS TRABALHOS 

 Para o E-mail: submissaoseenf@coren-mt.com.br 

  
TIPOS DE ESTUDOS que serão aceitos 

 Resumos de estudos que contemplem: 

 Resultado de pesquisa concluída ou em desenvolvimento (Nota Prévia). 

 Relato de experiência e/ou inovação tecnológica: estudo em que se 
descreve uma situação da prática e ou de inovação tecnológica (ensino, 

assistência, gestão, atividade estudantil e/ou profissional da enfermagem 
em movimentos comunitários, sociais e políticos), estratégias de 

intervenção e avaliação de sua eficácia. 

 Reflexão: formulação discursiva aprofundada, focalizando um tema. 

 Artigo científico inédito, resultante de pesquisa que NÃO tenha sido apresentado e 
publicados em ANAIS e/ou Revista Científica. 

 

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO 

 

 Pôster eletrônico: destinado aos estudos inscritos no formato de resumos. Confecção em 
lâmina única de PowerPoint, salvos em PDF, enviado junto com o resumo e/ou resenha 

que deverão ser gravados no formato doc/docx. A apresentação será oral e visual pelo 
autor/relator, com tempo de 10 minutos e 5 para arguição. 

 

 Comunicação Coordenada: exclusivo para apresentação de pesquisas concluídas, 
resultados de tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, trabalho de conclusão de 

residência e outras pesquisas. Confecção do material em PowerPoint, até cinco slides e 

 
 

 

 

II SEMANA INTEGRADA DE ENFERMAGEM EM MATO GROSSO  

80ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM DA ABEN  
Os desafios da enfermagem para a prática com equidade  

7ª SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-MT  

Enfermagem, uma voz para liderar. Saúde para todos 

 

 

 

 
 



gravados em PDF. A apresentação será oral, será disponibilizado Data show, com 

tempo de 10 minutos e 5 para arguição. 
 

Horários e locais da apresentação serão divulgados um dia antes do evento. 
 
EIXOS TEMÁTICOS 

EIXO I – Assistência/cuidados de enfermagem 
EIXO II – Educação/formação/produção do conhecimento em enfermagem 

EIXO III – Gestão/gerenciamento em saúde e em enfermagem 
EIXO IV – História/movimentos sociais, políticas de saúde e de enfermagem 
EIXO V – Inovações tecnológicas em saúde e enfermagem 

 
* Os temas centrais da Semana Brasileira de Enfermagem da ABEN e Semana de Enfermagem 

do COFEN/COREN podem ser transversais a qualquer um dos eixos acima relacionados. 
 
NÚMERO DE AUTORES 

 Resumo: até seis (6) autores 

 Artigo: até seis (6) autores. 

 
 

QUANTIDADE DE TRABALHOS 

Cada autor/relator poderá inscrever: 

 Dois resumos inéditos. 

 Um artigo científico original e na íntegra. 

 
 
CRITÉRIOS DE FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS 

 
a) ORIENTAÇÕES: formatação geral 

 Página: formato A/4 

 Orientação: retrato 

 Margem superior e esquerda: 3 cm 

 Margem inferior e direita: 2 cm. 

 Fonte: Times News Roman 

 Título e subtítulo: até 15 palavras. Alinhado à esquerda. Em caixa alta e em 

negrito.  

 Identificação do(s) autor(res): alinhados à esquerda. Tamanho da fonte 10. 

Iniciar pelo nome precedido pelo sobrenome. Cada um deverá ter numeração 
sobrescrita (exemplo: Silva1). No final da página, esta numeração 

contemplará: formação, titulação, instituição a qual pertence, cidade e, 
somente para o autor/relator, incluir o e-mail para contato. 

 

 
 

 
 



b) Formatação do RESUMO: 

 

 Tamanho: de 400 a 500 palavras, não incluir o título, descritores e 

referências. 

 Título e subtítulo: até 15 palavras, em caixa alta e negrito. Tamanho da 

fonte: 12 

 Autor(es): Até seis. Seguir as orientações na formatação geral 

 Resumo: em negrito os itens Introdução (com o objetivo). Método. 
Resultados. Discussão. Conclusão (pesquisa de abordagem quantitativa) ou 

Considerações Finais (pesquisa com abordagem quantitativa). 
Recomendações/contribuições para a enfermagem. Tamanho da fonte 12 

 Descritores: tamanho fonte 10. Separar por ponto. Até quatro (4) descritores 

do DeCS: http://decs.bvs.br   

 Referências: até cinco (5) nas normas de Vancouver. Tamanho da fonte: 10 

 Eixo temático. Especificar em qual eixo o resumo se enquadra. Tamanho 
fonte: 10 

 Identificação do(s) autor(es): seguir as orientações da formatação geral 
 

 
c) Formatação de ARTIGO CIENTÍFICO 

 Só será aceito artigo original como resultado de trabalho de pesquisa. 

 Página: formato A/4 

 Quantidade de páginas: até 10 páginas, incluindo resumo, descritores e referências. 

 Orientação: retrato 

 Margens superior e esquerda:3 cm. 

 Margem inferior e direita: 2 cm. 

 Título e subtítulo: até 15 palavras. Alinhado à esquerda. Caixa alta e em negrito. 
Tamanho da fonte 12. - Não usar abreviaturas no título nem no subtítulo. 

 Identificação dos autores: até 6 (seis). Seguir as orientações da formatação geral 

 Resumo: até 150 palavras. Tamanho da fonte 10. Espaço simples entre linha. Não será 

necessário incluir resumo na língua estrangeira. 

 Descritores: até quatro (4) do DeCS: http://decs.bvs.br  Tamanho da fonte: 10 

 Desenvolvimento: Tamanho da fonte 12. Espaço 1,5 cm entre linha. Conteúdo deverá 
contemplar: Introdução. Objetivo. Método. Resultados. Discussão. Conclusão (pesquisa 

de abordagem quantitativa) ou considerações finais (pesquisa com abordagem 
qualitativa) e referências. Todos em caixa alta, sem numeração e sem negrito 

 Parágrafo com recuo: 1,25 cm 

 Nas citações de autores, ipsis litteris com mais de 3 linhas, destacá-las em novo 

parágrafo, sem o uso de aspas. Tamanho da fonte 11. Espaço simples entre linha e 
recuo de 3 cm da margem esquerda. 

 Restringir o uso de notas de rodapé. 

 Não incluir: Apêndices e Anexos. 

 Não numerar as páginas ou parágrafos. 

 Quando citar pela primeira vez um “termo”, este deve ser por extenso, seguido, em 

parêntese, da abreviatura. Exemplo: Sistema Único de Saúde (SUS) 



 Figuras, tabelas e quadros devem ser apresentados no corpo do manuscrito. 

 Referências: tamanho da fonte: 10 nas normas Vancouver. Até 15 referências, 

numeradas, consecutivamente, de acordo com a ordem em que foram incluídas no texto. 

 Sugestão: que, pelo menos, 50% das referências sejam de produções publicadas nos 

últimos 5 anos e, desta, 20% nos últimos 2 anos. Evitar referências de livros e capítulos, 
jornais ou revistas não científicas (magazines), exceto quando se tratar de referencial 
teórico (exemplo Handbook Cochrane). 

 Eixo temático: Especificar em qual eixo o artigo se enquadra. 

 Identificação dos autores: seguir as orientações da formatação geral. 

 
Sugerimos o site para orientações sobre como formatar nas Normas de Vancouver. 

https://www.unoeste.br/site/biblioteca/documentos/Manual-Vancouver.pdf 
 
 

COMO ENVIAR OS TRABALHOS 

 

 O envio dos trabalhos será exclusivamente on-line 

 Endereço do e-mail: submissaoseenf@coren-mt.com.br 

 Gravar os trabalhos (resumo, artigo) no formato DOC/DOCX e enviar junto com os 
demais arquivos nos formatos PDF. 

 Identificar os arquivos utilizando o primeiro nome seguido do sobrenome, precedido do 
tipo de trabalho, por exemplo: 

  Maria-Silva-Resumo 
  Maria-Silva-Artigo 

 Gravar as apresentações (resumo e artigo) em PowerPoint no formato PDF incluindo 

os arquivos da Declaração de responsabilidade e autorização dos autores e, para quem 
inscrever ARTIGO, enviar o parecer do Comitê de Ética. 

 Identificar os arquivos utilizando o primeiro nome seguido do sobrenome, precedido do 
tipo de trabalho, por exemplo: 

   Maria-Silva-Declaracao-pdf 
  Maria-Silva-Apresentacao-Resumo-pdf 
  Maria-Silva-Apresentacao-Artigo-pdf 

 
NÃO USE ponto (.) entre as palavras nem use acentuação. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

MODELOS 

 

 
Modelo da DECLARAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA AUTORIA E TRANSFERÊNCIA DE 
DIREITOS AUTORAIS PARA PUBLICAÇÃO DO ESTUDO NOS ANAIS DA 

II SEMANA DE ENFERMAGEM EM MATO GROSSO/2019 

  
 

Eu (ou nós) __, ___, ____, ____, __ e ___(até seis autores) declaro(amos) ser(mos) os 
responsáveis pela autoria do estudo intitulado: _________________________________________ 
que estou(amos) submetendo para inscrição na modalidade de:_____________(resenha, resumo, 

artigo), estamos cientes da transferência dos direitos autorais para a publicação do mesmo no 
ANAIS da semana de enfermagem, que será disponibilizado via Web através do endereço do 

www.abenmt.org.br, sem qualquer ônus. 
 
 

  
Autor/relator:____________ CPF:______________Assinatura___________________________   

Autor:__________________ CPF:______________ Assinatura___________________________   
 
[repetir até completar o número de autores] 

 
Local, dia, mês e ano. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo de RESUMO 

 
HISTÓRIA DA SEMANA INTEGRADA DE ENFERMAGEM EM MATO GROSSO 

Maria XX Dores1 

Maria  YY. Silva2 

 
Introdução: A Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN) desde a sua criação em 1926 tem como 
propósito defender e consolidar a educação em enfermagem como prática social. Em 1940 passa a 

organizar a Semana Brasileira de Enfermagem em todo o Brasil1. Em Mato Grosso, após a criação da 
ABEn seção Mato Grosso, em 1959, ela passou a representar a primeira entidade de classe envolvida com 

a luta por uma enfermagem de qualidade e reconhecida no contexto social e político2. Em 1975, ano da 
criação do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso com a missão de fiscalizar e assegura à 
sociedade uma assistência de enfermagem com qualidade. Nos anos seguintes, as duas entidades de classe, 

em certos momentos, se aliam no sentido de organizarem eventos técnico e científicos. Em 2010, 
realizaram a primeira Semana Integrada de Enfermagem no Estado, envolvendo as entidades de classe, 

escolas e instituições de saúde de todo o estado de Mato Grosso. Objetivo: Refletir sobre a importância da 
semana integrada de enfermagem. Método: Trata-se de um estudo histórico descritivo, realizado em 
março de 2011, em Cuiabá, Mato Grosso, tendo como referencial análise dos eventos organizados pelas 

entidades de classe da enfermagem e seu papel social e político no contexto nacional e local. Resultados: 
Em 2010 foi realizado a primeira Semana de Enfermagem, integrando as entidades de classe ABEN-MT, 

COREN-MT, Sindicato dos profissionais da enfermagem em MT, escolas de nível técnico, superior e de 
pós-graduação em enfermagem e instituições de saúde de vários municípios matogrossense. Cerca de 
1.200 pessoas se inscreveram, entre estudantes e profissionais, contribuindo assim para o 

compartilhamento de ideias e práticas. Considerações finais: A integração contribui para o fortalecimento 
social, político, técnico e científico entre as instituições parceiras na organização do evento. Como 
consequência dessa atividade, estudantes e profissionais terão a oportunidade de vivenciar o exercício 

democrático de grupo de entidades que devem compromisso da qualidade na formação e no exercício da 
enfermagem no contexto histórico, social e político no estado, frente aos desafios de se fazer presentes 

suas reivindicações. Contribuições para a enfermagem: Estimular os mecanismos de integração 
intersetorial e institucional nas diferentes esferas da enfermagem. Motivar os estudantes de técnico de 
enfermagem, auxiliar de enfermagem e enfermeiros, a conhecer a história da sua profissão; a participar e a 

se engajar em movimentos sociais e organizativos da classe que prezam pela luta da qualidade na 
formação profissional, e direitos e condições de trabalho na enfermagem. 

  
DESCRITORES: história da enfermagem. Organizações. 
  

REFERÊNCIAS 

Carvalho V. Sobre a Associação Brasileira de Enfermagem – 85 anos de história: pontuais avanços e 

conquista, contribuições marcantes e desafios. Rev Bras Enferm. 2012 mar-abr; 65(2):207-14. 

Moreira LC, Ramos FRS. O processo histórico do trabalho de enfermagem no município de Cuiabá-Mato 

Grosso. Rev Bras Enferm. 2004 nov-dez; 57(6):764-7. 
 

EIXO IV: história/movimentos sociais, políticas de saúde e de enfermagem. 
 
Autores 

Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente no curso de enfermagem. Cidade X, MT. 

Acadêmica do sexto semestre do curso de graduação em enfermagem da Faculdade Z. Cidade Y, MT. E-

mail. mmm@gmail.com 



 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Os trabalhos serão enviados para uma Banca de Avaliadores que terá a função de emitir o 
parecer  mediante os seguintes critérios: 
 

 A formatação está dentro das normas preconizadas para a inscrição de trabalho? 
Se não, será  desclassificado. 

 Título e conteúdo estão coerentes com o Eixo Temático apontado pelo autor? 

 A escrita é clara, objetiva e apresenta coerência na construção das ideias? 

 A linguagem está adequada às normas técnico-científica e da língua portuguesa? 

 A introdução aborda o propósito, relevância e conceitos utilizados? O objetivo 

está claramente descrito? 

 A metodologia cita o tipo, como, quando, onde foi feito e as técnicas/métodos 

utilizados para a análise? 

 Os resultados revelam com clareza os dados? Os propósitos do estudo? 

 A discussão é consistente e coerente com os resultados e as fontes citadas nas 
referências? 

 As considerações retomam os objetivos? Eles foram alcançados? Estão coerentes 
com os resultados e discussões? 

 Nas recomendações/contribuições: há clareza sobre como o estudo pode 
contribuir com a enfermagem? 

 No caso de artigo: foi enviado o arquivo do parecer da Comissão de Ética em 
pesquisa? 

 Ao final da Avaliação, o trabalho tem condições de ser apresentado? ( ) sim  ( ) 
não 

 
O trabalho que não estiver dentro das normas será, automaticamente, reprovado e devolvido ao 
autor/relator. 

 
 

10. Critérios para apresentação dos trabalhos 

 

 Resumo será apresentado, exclusivamente na seção PÔSTER ELETRÔNICO 

 Artigo será apresentado, exclusivamente na seção COMUNICAÇÃO 
COORDENADA 

 Os locais e horários serão divulgados no site. 

 Autor/relator deverá estar presente, 30 minutos antes de apresentar o trabalho. 

 Os autores/relatores que não comparecerem ao evento para apresentação, terão 

seus trabalhos retirados dos ANAIS do evento. 

 O tempo para apresentação na modalidade Pôster Eletrônico e Comunicação 
Coordenada – será de dez (10) minutos para apresentação e cinco (5) para 

arguição 
 

 
 



FORMATAÇÃO do PÔSTER ELETRÔNICO e COMUNICAÇÃO COORDENADA: 

 
a) Resumos – como prepará-los para inscrição e apresentação 

 Utilizar o programa PowerPoint 

 Fazer um único slide 

 Configuração: dimensão tela 16:9 

 Tamanho da página: largura 14,30 cm x altura 25,40 cm 

 Orientação da página: retrato 

 Fonte: Times News Roman 

 Tamanho da fonte: 12 cm. (para os autores, referência e eixo temático pode ser 10 cm) 

 Conteúdo: título, nome dos autores, resumo, descritores, referências, eixo temático, 

informação sobre os autores. 

 Gravar a apresentação no formato PDF 

 Enviar junto com o arquivo da DECLARAÇÃO que também deverá ser gravada em 

PDF 

 Enviar a apresentação em PDF junto com o arquivo (resumo, resenha e/ou artigo) 
gravado no formato DOC/DOCX 

 Caso o relator tenha interesse e disponibilidade em reproduzir seu Pôster em meio 

impresso, haverá local para expor sua produção durante os dias do evento. 

 
B) Artigo Científico na íntegra – como prepará-lo para inscrição e apresentação 

 Utilizar o programa PowerPoint 

 Fazer até cinco slides. 

 Gravar no formato PDF 

 Enviar junto com o arquivo da DECLARAÇÃO e do parecer do COMITÊ DE ÉTICA 

EM PESQUISA que também deverá ser gravada em PDF 

 Enviar a apresentação em PDF junto com o arquivo (resumo, resenha e/ou artigo) 

gravado no formato DOC/DOCX 
 

 
PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS 

  

Critérios para premiação 

 Somente estarão aptos a receber o prêmio os autores que apresentaram os trabalhos. 

 O(s) autor(es) deverá(ão) estar presente(s) no dia e hora da entrega do prêmio. 

 Se não estiver, pelo menos, um dos autores presentes, não será entregue o prêmio. 

 
 

Prêmios para RESUMO na modalidade PÔSTER ELETRÔNICO são: 
 1ª lugar: R$ 1000,00 
 2º lugar: R$ 600,00 

 3º lugar: R$ 400,00 
 

 



Prêmios para ARTIGO NA ÍNTEGRA na modalidade COMUNICAÇÃO COORDENADA 

são: 
 1ª lugar: R$ 1400,00 

 2º lugar: R$ 900,00   
 3º lugar: R$ 600,00 
 

 
 

Cuiabá, 18 de abril de 2019. 
 

 

 
 

 
Maria Rosa Botosso 

COMISSÃO CIENTÍFICA 

ABEN-MT E COREN-MT 
Portaria Coren – MT nº. 018/2019 

 

                                          

 

Lígia Cristiane Arfeli 

Conselheira Secretária 

Coordenação Geral da Semana de Enfermagem de Mato Grosso 

Portaria Coren – MT nº. 018/2019 

 
Neusa Baptista Pinto 

Comunicadora Social 

Coordenação Geral da Semana de Enfermagem de Mato Grosso 

Portaria Coren – MT nº. 018/2019 


