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A enfermagem e o cuidar na área de saúde mental:  interconexões entre saberes e 
práticas. 

NORMAS DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
 

As inscrições dos resumos deverão ser realizadas do dia 19 de julho de 2021 até 
o dia 02 de agosto de 2021 as 23 horas e 59 minutos exclusivamente pelos sistema 
online no ato da inscrição no evento, no endereço eletrônico www.uricer.edu.br, ícone 
“Eventos”, em espaço específico para divulgação. 

 
Os trabalhos inscritos são de inteira responsabilidade dos autores. 
Cada autor poderá submeter no máximo 3 trabalhos, podendo figurar como co-autor em 
outros trabalhos. 
O trabalho pode ter no máximo 1 autor e 9 co-autores; 
O autor e co-autores deverão estar inscritos no evento.  
Haverá emissão de um único certificado com o nome de todos os autores. 
 
ATENÇÃO: somente os resumos que estejam rigorosamente, de acordo com as normas 
abaixo, serão avaliados. 
 
Os trabalhos deverão ser identificados com as áreas temáticas conforme lista abaixo.  
- Enfermagem no cuidado à mulher;  
- Enfermagem no cuidado à criança;  
- Enfermagem no cuidado ao adulto;  
- Enfermagem no cuidado à Saúde do idoso;  
- Enfermagem na saúde do trabalhador;  
- Enfermagem na saúde mental;  
- Enfermagem na saúde coletiva;  
- Gestão/gerenciamento dos serviços de saúde;  
- Sistematização da assistência de enfermagem (SAE).  
- Educação permanente em Saúde  
- Educação em Saúde  
- Interprofissionalidade/ interdisciplinaridade em Saúde  
- Segurança do paciente   
- Empreendedorismo em enfermagem  
- Tecnologias e enfermagem 
- Pesquisas Básicas 
 
 
 
Poderão ser inscritos resumos nas seguintes modalidades: 
Pesquisa original: resultados de pesquisa original, aprovada por um Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) ou Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA). 



Introdução: contextualizar de forma breve e clara a temática estudada, com 
fundamentação teórica. Objetivo: claro e conciso Método: tipo, local e período do estudo, 
participantes, coleta de dados, forma de análise e número do parecer do Comitê de Ética. 
Resultados: apresentar principais resultados. Considerações finais: deve responder os 
objetivos propostos. Referências: não mais do que cinco 
Descritores: apresentar três descritores em saúde http://decs.bvs.br/ 
 
Estudo de revisão: revisões narrativas, integrativas e sistemáticas. Introdução: 
contextualizar de forma breve e clara a temática estudada com fundamentação teórica. 
Objetivo: claro e conciso. Método: processo de busca nas bases de dados. Resultados: 
apresentar principais resultados. Considerações finais: deve responder os objetivos. 
Referências: não mais do que cinco 
Descritores: apresentar três descritores em saúde http://decs.bvs.br/ 
 
Relato do caso: descrever situação assistencial. Considerações finais: considerações 
sobre as implicações teórico-práticas situação apresentada. Referências: não mais do que 
cinco. Aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).  
Descritores: apresentar três descritores em saúde http://decs.bvs.br/ 
 
Relato de experiência ou ensaios acadêmicos: relatos de práticas profissional, 
relevantes para a profissão. Introdução: contextualizar de forma breve e clara a temática 
estudada com fundamentação teórica. Objetivo: claro e conciso. Método: tipo, local e 
período e fonte das informações do relato. Relato da experiência: descrever a experiência 
ou situação assistencial. Considerações finais: deve responder os objetivos. 
Referências: não mais do que cinco 
Descritores: apresentar três descritores em saúde http://decs.bvs.br/ 
  
Os resumos devem:  
- Ser apresentados em modalidade expandidos com 1.000 a 1.500 palavras.  
-Ser editados em Word for Windows, fonte Times News Roman, tamanho 12, espaço 
simples, justificado, em parágrafo único e margens de 2 cm.  
- Não incluir tabelas, figuras, fotos ou quadros.  
- Se usar abreviaturas ou siglas, descrevê-las na primeira vez que forem utilizadas.  
- Conter os itens de acordo com a modalidade. 
- Conter título em letras maiúsculas, negrito e centralizado. 
- Logo abaixo do título colocar a área temática do trabalho, primeira letra em maiúsculo, 
centralizado e sem negrito. 
- Nome de todos os autores (iniciando pelo primeiro nome), alinhado à direita, logo abaixo 
da área temática do trabalho. O primeiro nome deve ser do autor, relator, que submeter o 
trabalho e o último nome do co-autor (professor orientador). Indicar a titulação (sendo 
acadêmico colocar o semestre), instituição dos autores e e-mail do relator, utilizando 
numeração subscrita e quebra de página. 
- O título de abertura de cada seção do resumo (Introdução, Objetivo, Método, Resultados, 
Considerações finais, Descritores, Referências) deve estar com primeira letra em maiúsculo 
e com negrito, seguido de dois pontos. 



- As referências devem estar em formato ABNT, logo após os descritores. Deve ser cada 
referência em uma linha, espaço simples, recuo a esquerda e Times News Roman tamanho 
12. 
 
Apresentação dos trabalhos:  
- A comissão científica irá organizar a apresentação por área temática e enviará um e-mail, 
para o autor que submeteu o trabalho, informando a sala de apresentação.  
- Os trabalhos serão apresentados de forma oral, online, pelo Google Meet no dia e 
endereço encaminhado pela comissão científica juntamente com o e-mail de aceite do 
trabalho; 
- A apresentação oral deverá ser em PowerPoint tamanho Widescreen, contendo: Título, 
nome dos autores, Introdução, Objetivos, Método, Resultados/Discussões, Conclusões e 
referências;  
- A apresentação será no máximo de 10 minutos;  
- A ordem de apresentação será divulgada na sala online, portanto todos os relatores devem 
estar na sala do início ao fim das apresentações. 
- Cada sala terá um acadêmico da turma 2017, responsável para organizar as 
apresentações, controlar o horário do relator e dos professores avaliadores. 
- As apresentações serão avaliadas por dois professores. 
- No dia anterior da apresentação, o relator deve encaminhar sua apresentação em PDF ao 
acadêmico responsável pela sala (indicado no e-mail de aceite do trabalho), o qual fará o 
compartilhamento da mesma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
MODELO RESUMO  

TÍTULO DO RESUMO 

Área temática 
 

Francisco Carlos Pinto Rodrigues1 
Rosane Fontana2 

Alessandra Frizzo da Silva3 

 
                                                           
1 Discentes do décimo período do curso em graduação em Enfermagem da Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e das Missões- Campus de Erechim. 
2 Discentes do décimo período do curso em graduação em Enfermagem da Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e das Missões- Campus de Erechim. 
3 Enfermeira, Doutora em...., Professora do Curso de Enfermagem da Universidade Regional 
Integrada do alto Uruguai e das Missões – URI Erechim.   
 



 
Introdução: xxxxxxxxxxxxxxxxx. Objetivos: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Método: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Resultados/Discussões: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Conclusões: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.. 
 
Descritores: 
 
Referências: xxxxxxxxxxxxxxxxx  


