EDITAL ___ /2019

III MOSTRA CIENTÍFICA DO CURSO DE ENFERMAGEM DO IESP

O Instituto de Educação Superior da Paraíba - IESP, através da Coordenação do Curso de
Enfermagem, no uso de suas atribuições regimentais, tornam pública a abertura das inscrições e
estabelecem normas relativas à participação na III Mostra Científica do Curso de Enfermagem do
IESP que se realizará no dia 20 de maio de 2019 durante a comemoração da 80ª Semana Brasileira
de Enfermagem promovida pela ABEN, com o tema central “Os desafios da Enfermagem para uma
prática com Equidade”. O evento será sediado nas instalações do IESP localizado na BR 230, Km
14, Cabedelo – Paraíba.

1 OBJETIVO
A III Mostra Científica do Curso de Enfermagem do IESP tem como objetivos divulgar as atividades
acadêmicas de pesquisa, ensino e/ou extensão, bem como proporcionar a integração entre a
comunidade acadêmica de Enfermagem, tendo como tema: “Os desafios da Enfermagem para uma
prática com Equidade” através da produção de resumos expandidos de pesquisa de campo ou
bibliográfica.

2 INFORMAÇÕES GERAIS
2.1 Os trabalhos submetidos devem ser inéditos, sendo vetada a apresentação simultânea em outro
evento.
2.2 Os trabalhos internos e externos deverão está acompanhados por um professor.
2.3 A composição da equipe de cada trabalho deverá ser de até 5 (cinco) alunos e um professor.
2.4 O período de inscrição no evento será de 08 a 17 de maio de 2019. A inscrição de trabalhos para
a apresentação oral e na forma de banner será realizada mediante o envio da ficha de inscrição
preenchida

e

do

resumo

expandido

(ANEXO

A)

mostracientificaenfermagemiesp@gmail.com , até o dia 17 de maio de 2019.

pelo

e-mail

2.5 Não serão aceitas inclusões de co-autores e nem alteração no título do trabalho após o envio do
resumo. Os mesmos deverão respeitar as normas estabelecidas pela Comissão Organizadora.
Resumos recebidos fora dos padrões e/ou prazos estabelecidos serão desconsiderados para
publicação do livro de resumos.
3 ESTRUTURA DO RESUMO
3.1 Os resumos deverão ser elaborados com o tema central “Os desafios da Enfermagem para uma
prática com Equidade” e dentre os seguintes eixos temáticos:
- Eixo 1: Enfermagem no Processo de Cuidar na Promoção da Saúde da Criança e do Adolescente
Estuda as ações de Enfermagem no processo de cuidar dos indivíduos, grupos e comunidade com
vistas à promoção de saúde.
- Eixo 2: Enfermagem no Processo de Cuidar na Promoção da Saúde do Adulto
Estuda as ações de Enfermagem no processo de cuidar dos indivíduos, grupos e comunidade com
vistas à promoção de saúde.
- Eixo 3: Enfermagem no Processo de Cuidar na Promoção da Saúde da Mulher
Estuda as ações de Enfermagem no processo de cuidar dos indivíduos, grupos e comunidade com
vistas à promoção de saúde.
- Eixo 4: Enfermagem no Processo de Cuidar na Promoção da Saúde do Idoso
Estuda as ações de Enfermagem no processo de cuidar dos indivíduos, grupos e comunidade com
vistas à promoção de saúde.
- Eixo 5: Tecnologia de Enfermagem na Promoção de Saúde
Desenvolve e/ou valida processos e produtos para prática e ensino de Enfermagem na promoção da
saúde.
- Eixo 6: Enfermagem e as Políticas e Práticas de Saúde
Estuda a formulação e operacionalização das políticas e práticas de saúde e de
Enfermagem no contexto das reformas do Estado.
- Eixo 7: Enfermagem e Educação em Saúde
Investiga as tendências de educação em saúde nos campos da saúde individual, grupal, familiar e
comunitária, e suas implicações para a saúde e para a Enfermagem.
- Eixo 8: Enfermagem e Gestão do Processo de Trabalho
Estuda o processo de gerenciar em Enfermagem e o trabalho em equipe nos diversos campos de
atuação do profissional enfermeiro.
3.2 Serão aceitos os trabalhos do tipo: Nota prévia, relato de experiência, revisões bibliográficas,
pesquisas de campo e casos clínicos. O resumo expandido deverá ser elaborado com a seguinte
estrutura:

RESUMO,

INTRODUÇÃO,

FUNDAMENTAÇÃO

TEÓRICA,

MÉTODO,

CONSIDERAÇÕES FINAIS e REFERÊNCIAS. Os resumos deverão ser digitados no processador
de texto word for windows, com fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas
simples, no mínimo 5 referencias bibliográficas, respeitando os elementos obrigatórios da ABNT,
sendo escrito em até (três), páginas. De acordo com o modelo em anexo.
3.3 A página deverá estar no formato A4, orientação retrato, com margens de 2,5 cm (direita,
esquerda, superior e inferior).
3.4 O título deverá estar centralizado e ser digitado todo em letra maiúscula, fonte Times New
Roman, tamanho 12 e em Negrito, exceto nomes científicos, que deverão estar em Itálico.
3.5 Os nomes dos autores deverão estar identificados abaixo do título, cada um em linha separada,
alinhados à direita, e em fonte Times New Roman, tamanho 12. Usar número sobrescrito para indicar
os integrantes e o orientador, conforme modelo disponibilizado neste edital (ANEXO A).
3.6 O resumo expandido deverá conter no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) descritores que
deverão ser alocados após o resumo, precedidos da expressão ‘Descritores’, em negrito, conforme
DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), disponível em http://decs.bvs.br/. Imagens e gráficos não
deverão constar no corpo do resumo.
3.7 Recomenda-se que os textos sejam revisados cuidadosamente quanto aos critérios: conteúdo,
normas de formatação e normas ortográficas, pois o não cumprimento destas causará o indeferimento
do trabalho. O conteúdo será de responsabilidade dos autores.
3.8 Os resumos indeferidos serão enviados novamente aos autores e poderão ser ressubmetidos com
as alterações sugeridas, apenas UMA vez, num prazo máximo de cinco dias úteis. Caso o resumo não
atenda aos critérios citados acima, não será aceito para apresentação.
3.9 O autor será informado sobre a recusa ou aceite do resumo por e-mail.

4 NORMAS PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO ORAL
4.1 Sobre a Elaboração da Apresentação
• A forma da apresentação de um trabalho “Oral” fica a critério dos seus autores; porém, sugere-se
que seja utilizado algum recurso visual de apresentação, como slides, dentre outros.
• A disposição gráfica das informações no trabalho também deverá ser acompanhada pelo(s)
professor(es) orientador(es).
4.1.2 Sobre a Apresentação
• Cada trabalho terá 15(quinze) minutos para apresentação oral do seu conteúdo, e 5(cinco) minutos
para discussões.
• O dia da apresentação dos trabalhos aprovados será 20 de maio. A indicação do horário e local de
será divulgada na coordenação do curso de Enfermagem.

• O trabalho poderá ser apresentado por todo o grupo ou por apenas um integrante. Contudo, somente
será conferido o certificado de apresentação do referido trabalho, ao(s) aluno(s) que apresentar (em)
e/ou estiver (em) presente(s) à sessão.
• O trabalho não poderá ser apresentado por terceiros (não autores).
5 NORMAS PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM FORMA
DE BANNER
4.1 Sobre a Confecção: O banner deve ser confeccionado apenas depois que o trabalho obtiver a
resposta de aceitação pela comissão do curso correspondente. A dimensão aproximada deverá ser de
90 cm de largura e 110 cm de altura. A disposição gráfica das informações no banner também deverá
ser acompanhada pelo(s) professor (es) orientador (es).
4.2 Sobre a apresentação: No dia da apresentação O banner deverá ser afixado pelo(s) autor (es) no
local determinado, pelo menos 50 minutos antes do início do evento. O tempo de permanência será
de 2 (duas) horas de apresentação, devendo os autores estarem presentes durante esse período. Cabe
também aos apresentadores a retirada do banner do local de exposição.
4.3 Somente será conferido o certificado de apresentação do referido trabalho ao(s) aluno(s) que
permanecer (em) junto ao banner para dar explicações do conteúdo ao público, durante todo o
período estabelecido na programação do evento.
4.4 O banner não poderá ser apresentado por terceiros (não autores), e não poderão ser utilizados
aparelhos e/ou instrumentos sonoros que interfiram na apresentação dos outros trabalhos.
5 DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 Será conferido certificado a todos os alunos que participarem comprovadamente do dia do
evento, seja na categoria de apresentador ou orientador.
5.2 Os trabalhos aprovados e apresentados serão publicados em um livro de resumos com ISBN.
5.3 A comissão organizadora do evento estará à disposição dos participantes para auxílio e
esclarecimento de dúvidas na Coordenação do Curso de Enfermagem do IESP.
Cabedelo, 06 de maio de 2019.
DIRETORA GERAL
Erika Marques
DIRETORA ACADÊMICA
Iany Cavalcanti da Silva Barros
COMISSÃO CIENTÍFICA
Prof. Ms. Daniel Dal Bó
Prof. Dra. Jancelice dos Santos Santana
Prof. Ms. Karelline Izaltemberg Vasconcelos Rosenstock
Prof. Esp. Patrícia Tavares de Lima (Coordenadora do Curso de Enfermagem)
Prof. Ms. Zirleide Carlos Félix

ANEXO A – FICHA DE INSCRIÇÃO E MODELO DO RESUMO
III MOSTRA CIENTÍFICA DO CURSO DE ENFERMAGEM DO IESP
FICHA DE INSCRIÇÃO
APRESENTAÇÃO ORAL [ ]
BANNER [ ]
NOMES E TURMAS DOS AUTORES:
1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________
TÍTULO DO TRABALHO:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
EIXO TEMÁTICO:
_________________________________________
_________________________________________
_______________________

ORIENTADOR (ES) /TITULAÇÃO
1. ____________________________________
____________________________
2. ____________________________________
____________________________

E-mail de contato de pelo menos um aluno e
um professor:
1. ______________________________
2. ______________________________

MODELO DO RESUMO
TÍTULO EM TIMES NEW ROMAN 12, CENTRALIZADO, NEGRITO E MAIÚSCULAS:
SUBTÍTULO TAMBÉM TODO EM TIMES NEW ROMAN 12, SEM NEGRITO E
MAÍUSCULAS, SENDO A EXTENSÃO MÁXIMA DO CONJUNTO DE TRÊS LINHAS
SOBRENOME, Nome do(s) Aluno(a)(s)1
SOBRENOME, Nome do Professor2
1 Formação ou titulação do Aluno
2 Formação ou titulação do Professor
RESUMO
Deve ser elaborado em fonte Times New Roman, tamanho 12, justificado, em parágrafo único, sem
recuos, com espaço entrelinhas simples, com o título em negrito. Deve conter no máximo de 150
palavras.
PALAVRAS-CHAVE: No máximo 4 (quatro) palavras-chave.
INTRODUÇÃO
O texto do resumo conterá as seguintes seções: RESUMO, INTRODUÇÃO, FUNDAMENTAÇÃO
TEÓRICA, MÉTODO, CONSIDERAÇÕES FINAIS e REFERÊNCIAS. A introdução deve conter
uma referência ao assunto a ser desenvolvido no resumo expandido, bem como as linhas gerais que
serão desenvolvidas no corpo do mesmo. A Introdução deverá conter o(s) objetivo(s) do estudo
apresentado.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O autor deverá citar outros autores que esteja correlacionados com o seu tema. O importante que
tenha no mínimo 5 (cinco) referências . Nesse item não deverá conter citações diretas.
MÉTODO
No MÉTODO será explicitados o tipo de estudo, local, população(caso for pesquisa de campo),
período, técnica e análise dos dados, bem como as normas éticas seguidas que foram utilizadas no
caso da pesquisa ser com seres humanos, enfim todos os métodos utilizados para a realização do
trabalho
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As considerações finais deverão apresentar os resultados do estudo e seu posicionamento dos autores
sobre a temática e os resultados.
REFERÊNCIAS
SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito: subtítulo sem negrito. Cidade: Editora, Ano.
SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito. Cidade: Editora, Ano.
Também poderá conter referencias de artigos científicos.

