
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

1. Os arquivos (resumo e apresentação do trabalho científico) deverão ser enviados 

conjuntamente para os endereços de e-mails disponibilizados na página do evento: 

http://eeaac.uff.br/xxiisemanacientifica/. Escolha o eixo temático que se enquadra o 

estudo e envie os 2 arquivos para o e-mail correspondente. O resumo só poderá ser 

enviado em formato PDF e a apresentação em formato de slides ppt.  

2. Os trabalhos aprovados serão enquadrados na modalidade de apresentação livre por 

plataforma interativa on line pré-estabelecida. Todos serão apresentados no dia 

22/10/2020 no período das 14:00h às 17:00h nas salas virtuais distintas representadas por 

cada eixo temático. 

3. Solicitamos não incluir nos slides: vídeos, recursos de animação, filmes, pois, poderão 

não produzir o efeito desejado e prejudicar a apresentação e o andamento do evento. 

O Prazo para envio dos trabalhos será até às 17:59 h (dezessete horas e cinquenta e 

nove minutos) do dia 12 de outubro de 2020. Esta data NÃO será prorrogada. 

4. Formato para submissão do resumo:  

 A estrutura do resumo incluirá: título, objetivos, métodos, resultados, conclusão, 

contribuições / implicações para a Enfermagem e referências (máximo de 05 “cinco”) 

no estilo ABNT descritas somente ao final do texto. Serão aceitos trabalhos com 

resultados preliminares.  

 O texto deverá ser digitado sem parágrafos, de acordo com a norma culta e a nova 

ortografia da língua portuguesa; fonte Times New Roman 12; espaço 1,5 entre linhas; 

margens superior e esquerda - 3,0 cm, margens inferior e direita - 2,0 cm, alinhamento 

justificado. Não incluir figuras, tabelas ou quadros. 

 Número do parecer de aprovação do comitê de ética, em pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

 O título completo deverá ser escrito em letras maiúsculas, centralizado, no máximo 15 

palavras. Na linha seguinte, deverão constar os nomes completos dos autores, 

sublinhando-se o nome do relator. Ao final do texto, deverão ser incluídos, até três 

descritores (DECs Bireme - http://decs.bvs.br/) em um dos eixos temáticos. 

 Tamanho máximo do corpo do texto: 3000 caracteres com espaços (não incluindo o 

título, autores e instituições e referências).  

http://eeaac.uff.br/xxiisemanacientifica/


 No rodapé deverá constar a categoria profissional, titulação, cargo ou função dos 

autores, instituição de origem e um endereço eletrônico válido do relator para 

contato.  

 É obrigatório que o relator do trabalho esteja inscrito no evento para que o trabalho 

submetido seja aceito para apresentação.  

 

5. Apresentação dos slides: é imprescindível enviar o anexo do Power Point de acordo 
com as configurações abaixo para apresentação.  

 
Formato dos slides no Power Point:  
 
- apresentação dos slides em modo livre  
- duração máxima: 7 minutos  
- tamanho máximo do arquivo: 100 MB 
- formato horizontal (padrão) com margens para não prejudicar a 
apresentação do texto e fotos na tela 

Como sugestão o trabalho deverá ter de 8 a 12 slides e contemplando: 
- Título + autores + instituição: 1 slide 
- Apresentação + introdução + objetivo: 1 até 3 slides 
- Metodologia: 2 até 3 slides 
- Resultados: 3 até 4 slides 
- Discussão: 1 até 2 slides 
- Conclusão: 1 slide 
 

Observação importante: Os trabalhos enviados em qualquer formatação diferente das 

informadas acima serão automaticamente desclassificados. As apresentações serão 

monitoradas em tempo real e não será permitido que ultrapassem o tempo proposto.  

 

6. Não será permitida alteração após o prazo de submissão do trabalho e nem a 

substituição do arquivo (power point) a ser apresentado no evento. 

7.  Cada autor poderá submeter 1 (um) trabalho como autor principal e até 2 (dois) 

trabalhos como coautor. 

8.  O número máximo de coautores permitido em cada trabalho é 7 (sete). 

9. O apresentador deverá ser o responsável pela submissão do trabalho. 

10. Após a submissão do trabalho o autor/apresentador receberá a confirmação através 

do e-mail de contato informado na inscrição. Esta mensagem de confirmação é a 

garantia que o trabalho foi enviado corretamente.  



11. Caso não receba o e-mail com a confirmação de submissão o autor/apresentador 

deverá entrar em contato com a secretaria executiva do evento antes do prazo final de 

submissão. 

12. O status de aceitação do trabalho será disponibilizado até 17:59 h (dezessete horas e 

cinquenta e nove minutos) do dia 16 de outubro de 2020. 

13. O envio do trabalho representa um compromisso definitivo do(s) autor(es) em 

apresentar o trabalho, se aceito, durante a Semana Científica da EEAAC e AUTORIZA 

sua exibição no site da escola. 

14. Dúvidas serão dirimidas pela Comissão Científica do Evento. 

15.  Trabalhos com resultados e conclusões como “os resultados serão apresentados e 

discutidos” não serão aceitos para apresentação. 

16. Não serão aceitos trabalhos do tipo revisão para apresentação em qualquer eixo 

temático. 

 

CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DOS TRABALHOS:  

 

Serão apresentados na XXII Semana Científica da EEAAC, 75 trabalhos submetidos e aprovados 
pela Comissão Científica de Avaliadores. 

A Comissão Científica de Avaliadores será formada por profissionais com extensa formação na 
área temática do evento, que considerarão os seguintes itens: 

 

a) Conformidade:  

Adequação ao eixo temático ao qual foi submetido, a saber: 

I. As condições de trabalho no contexto pandêmico e suas implicações para os trabalhadores 
da saúde e áreas afins.   

II. A Enfermagem como protagonista em prol do alcance das metas de saúde regionais, 
nacionais e internacionais.   

III. A Educação e o desenvolvimento profissional na área da Enfermagem no contexto 
pandêmico e pós pandêmico.  

IV. Aspectos culturais, psicossociais, históricos no campo da saúde.   

V. Práticas inovadoras na Enfermagem com base em evidências científicas.   



 

b) Conteúdo Geral:  

 Relevância;  

 Natureza inovadora;  

 Contribuições para a Enfermagem.  

 

c) Síntese do trabalho:  

 Organização, capacidade de síntese e clareza na exposição dos objetivos, métodos, 
resultados e conclusões e explicitação dos princípios éticos;  

 Adequação teórica e metodológica para o alcance dos objetivos propostos;  

 Coerência entre resultados e conclusões.  
 

 
APRESENTAÇÃO PÚBLICA  

 

 O trabalho científico enviado será apresentado, publicamente, em uma sala virtual, 

criada para este fim, no dia 22/10/2020 no horário das 14:00 às 17:00h previamente 

informados ao autor, por e-mail.  

 Após a apresentação do trabalho, poderá haverá uma discussão pública (3min). 

 O relator deverá estar presente na sala virtual no dia e horário definidos para a 

apresentação.  

 Após a apresentação, os autores poderão estar presentes na sala virtual para 

contribuírem com a discussão relativa ao conteúdo.  

 A sequência de apresentação dos trabalhos na apresentação pública será determinada 

pela Comissão Organizadora e será rigorosamente seguida.  

 A não presença do relator no dia e hora determinados pela comissão organizadora 

para a apresentação e discussão, acarretará a não finalização do processo de 

apresentação de trabalhos e não haverá emissão do certificado.   

 

 

 

 



PREMIAÇÃO 
 
 

Esta modalidade destina-se à apresentação de trabalhos científicos que concorrerão aos 

prêmios: “Rosada da Cruz Nogueira Paim”, “Alba Rodrigues Alconforado” e “Milma Lannes 

Duarte de Souza”. Serão aceitos trabalhos sobre o tema Enfermagem, que tenham caráter 

inédito, atestado por seus autores, e, como condição essencial, que sejam representados por 

seus autores em Sessão indicada pela Comissão Organizadora.  As normas de submissão 

encontram-se no link dos respectivos Prêmios. 

 
 

 Haverá premiação de 1º/2º/3º colocados.  

 Os trabalhos que forem concorrer a premiação devem ser indicados pelos autores no 

momento de submissão do trabalho ao evento com a informação “DESEJO 

CONCORRER A PREMIAÇÃO” descrito no assunto do e-mail de submissão.  

 Caso seja discente é exigido o registro, em nota de rodapé, do nome do responsável 

pela orientação para a elaboração do trabalho (docente, enfermeiro, estudante de 

pós-graduação).  

 Para trabalhos que envolvam pesquisa em seres humanos é exigido a apresentação do 

parecer do Comitê de Ética e Pesquisa.  

 Os trabalhos premiados como os três melhores receberão certificados de premiação, a 

serem enviados por e-mail posteriormente ao Evento. 

 
 

Os trabalhos serão analisados pela Comissão de Premiação do evento:  
 

  A avaliação inicial será realizada pela Comissão de Avaliação de Trabalhos, onde serão 

verificadas a adequação do trabalho aos critérios estabelecidos pela Comissão 

Científica do Evento.  

  É vedada a comissão de premiação e avaliação do evento concorrer à premiação. 

 No ato da submissão do trabalho para premiação o (a) proponente deverá inserir o 

resumo no formato já estabelecido pela comissão científica do evento e a sua 

apresentação em data show.  No mesmo e-mail deverá encaminhar o manuscrito 

original com os resultados da pesquisa inédita, de natureza qualitativa ou quantitativa, 

contendo no máximo 3.500 palavras, excluindo títulos, resumos, descritores e 

referências. Com limite de 25 referências e 8 autores. 



 Os trabalhos classificados nos aspectos formais serão avaliados quanto ao conteúdo 

por, pelo menos, três avaliadores, de forma independente, que emitirão notas de 

acordo com os critérios apresentados:  

 

 

CRITÉRIOS PONTOS 

Cr 1. Relevância do tema para a área do 
conhecimento em que o estudo se 
insere.  

 
0 A 2  

Cr 2. Adequação da fundamentação 
teórica  

 
0 A 2 

Cr 3. Adequação do arranjo 
metodológico  

 
0 A 2 

Cr 4. Adequação da análise dos dados  
 

0 A 2 

Cr 5. Adequação da discussão dos dados 
e conclusão 

 
0 A 2 

Cr 6. Originalidade  0 A 2 

Cr 7. Qualidade formal da apresentação 
(clareza, objetividade, consistência lógica 
e correção linguística)  

 
0 A 2 

NOTA FINAL MÉDIA 

 

 Será concedida premiação para os melhores três (3) trabalhos submetidos a premiação 

no evento. 

 A NOTA FINAL do trabalho será a média das notas atribuídas pelos avaliadores da 

Comissão de Premiação: (NOTA Avaliador 1 + NOTA Avaliador 2 + NOTA Avaliador 3) / 

3.  

 O arredondamento do valor médio obtido considerará como limite a segunda casa 

após a vírgula.  

 Os trabalhos serão classificados em ordem decrescente de NOTA FINAL  

 No caso de empate de notas finais até a terceira posição, o trabalho que tiver obtido a 

maior nota média nos critérios Cr3, Cr4 e Cr2, tomados um a um nessa ordem, em 

sucessão até verificação do desempate, será o classificado no posto 

comparativamente maior.  

 A premiação será na forma de um Certificado de reconhecimento. Os trabalhos 

premiados receberão o Certificado de Premiação de 1º, 2º e 3º lugar e serão 

divulgados na Mesa de Premiação que ocorrerá no dia 23 de outubro de 2020.  

 A critério da Comissão de Premiação, poderá não haver premiação.  



CERTIFICADOS 

 

Os certificados de trabalhos apresentados serão emitidos posteriormente ao evento. Será 

emitido apenas um certificado para cada trabalho aceito e apresentado. Nele constarão os 

nomes do autor e de todos os coautores. O certificado será enviado para o autor principal.  

Os casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora do evento.  

 

 
 
 
 
 

Atenciosamente,  
 

Comissão Organizadora XXII SEMANA CIENTÍFICA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE 

AFONSO COSTA EEAAC /UFF 2020:  A ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE 

COVID19: ÁREA ACADÊMICA E ASSISTÊNCIAL.  

 

 

 


