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X SEMANA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

MARIA – CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES/RS 

 

NORMAS PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

RESUMO SIMPLES 

A Comissão Científica vem por meio deste edital divulgar à comunidade as normas para submissão 

e apresentação de trabalhos acadêmicos na X Semana Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM), campus Palmeira das Missões/RS. 

A Comissão Científica receberá trabalhos no formato resumo simples, segundo as normas 

estabelecidas neste documento, a partir das 8:00 horas do dia 12/07/2021 até as 23:59 horas do dia 

30/07/2021. Os trabalhos submetidos devem seguir as seguintes normas de autoria:  

 TODOS os autores do resumo devem estar inscritos no evento (até o último dia de 

inscrição), para que o resumo possa ser apresentado e publicado nos anais do evento; 

o A não inscrição de qualquer autor, acarreta na exclusão do resumo para apresentação 

e publicação nos anais; 

 Cada autor poderá constar em, no máximo, dois resumos como autor principal. Não há 

limite de trabalhos para coautoria. 

 Cada resumo poderá ter, no máximo, seis autores, sendo pelo menos um, 

obrigatoriamente, profissional com ensino superior completo na posição de orientador do 

trabalho. 

Serão aceitos trabalhos acadêmicos nas seguintes modalidades: estudos originais (pesquisa de 

campo), relatos de experiência ou extensão, estudos de caso, estudos de revisão e reflexões teóricas. Devem 

ser estruturados em: Introdução; objetivo; método; resultados; conclusão; referências.(opcional). Estudos de 

reflexão teórica não necessitam possuir a seção método. 

Os trabalhos poderão ser relacionados a qualquer temática que engloba a atenção à saúde nas 

múltiplas dimensões e cenários/contextos das populações. Os resumos devem ser enviados a Comissão 

Cientifica, em documento Word, formatados em fonte Times New Roman 12, espaço simples entre linhas, 

2,5 cm nas quatro margens, com uma lauda e em arquivo doc. O título deve estar em negrito, caixa alta, 

centralizado, com 15 palavras no máximo. Abaixo devem constar os autores, com entrada pelo sobrenome, 

seguidos pelas credenciais em itálico, identificadas por números sobrescritos. As referências devem estar  
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RESUMO SIMPLES 

A Comissão Científica vem por meio deste edital divulgar à comunidade as normas para submissão 

e apresentação de trabalhos acadêmicos na X Semana Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM), campus Palmeira das Missões/RS. 

A Comissão Científica receberá trabalhos no formato resumo simples, segundo as normas 

estabelecidas neste documento, a partir das 8:00 horas do dia 12/07/2021 até as 23:59 horas do dia 

30/07/2021. Os trabalhos submetidos devem seguir as seguintes normas de autoria:  

 TODOS os autores do resumo devem estar inscritos no evento (até o último dia de 

inscrição), para que o resumo possa ser apresentado e publicado nos anais do evento; 

o A não inscrição de qualquer autor, acarreta na exclusão do resumo para apresentação 

e publicação nos anais; 

 Cada autor poderá constar em, no máximo, dois resumos como autor principal. Não há 

limite de trabalhos para coautoria. 

 Cada resumo poderá ter, no máximo, seis autores, sendo pelo menos um, 

obrigatoriamente, profissional com ensino superior completo na posição de orientador do 

trabalho. 

Serão aceitos trabalhos acadêmicos nas seguintes modalidades: estudos originais (pesquisa de 

campo), relatos de experiência ou extensão, estudos de caso, estudos de revisão e reflexões teóricas. Devem 

ser estruturados em: Introdução; objetivo; método; resultados; conclusão; referências.(opcional). Estudos de 

reflexão teórica não necessitam possuir a seção método. Formatadas conforme as normas da ABNT. O texto 

não deve ultrapassar uma lauda. Sugere-se que os autores utilizem como modelo o template disponível no 

link https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/palmeira-das-missoes/enfermagem/eventos/10a-semana-

academica-de-enfermagem/ . 

Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail comissaosaenf2021@gmail.com, em formato 

Word, por meio do qual serão recebidos pela Comissão Científica. Os resumos serão submetidos à avaliação 

por profissionais da área (docentes, estudantes de pós-graduação e trabalhadores dos serviços). Após 

avaliação, o autor correspondente (aquele que enviou o resumo) será comunicado por e-mail sobre a decisão 

da Comissão Científica, que poderá ser: trabalho aceito sem modificações; necessidade de correções 
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obrigatórias (neste caso, os autores terão três dias para realizar as correções e enviar o trabalho novamente); 

e rejeição. 

A divulgação dos Resultados de aprovação final, datas e horários das apresentações ocorrerá a 

partir do dia 09 de agosto de 2021, via site da coordenação do Curso de Enfermagem e nas redes sociais do 

curso e Diretório Acadêmico. 

APRESENTAÇÕES 

A apresentação dos trabalhos ocorrerá via plataforma online e é de responsabilidade do autor 

principal e/ou relator a presença na sala virtual (google meet) com 10 minutos de antecedência da abertura da 

sala e permanecer até o final do turno de apresentação de trabalhos, independente do horário de sua 

apresentação (estabelecido em cronograma a ser divulgado). A apresentação será em formato de slides, o 

template segue para download através do link: https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/palmeira-das-

missoes/enfermagem/eventos/10a-semana-academica-de-enfermagem/ máximo 5 slides, com letras em 

Times New Roman, títulos destacados em negritos no formato caixa alta e seguir espaçamento duplo entre as 

palavras do texto. Cada apresentador terá o tempo de 10 minutos para realizar a apresentação do trabalho, 

seguindo as orientações do coordenador de sala. Os autores correspondentes receberão por e-mail 

orientações referentes ao link das apresentações. Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail da Comissão 

Científica: comissaosaen2021@gmail.com 

CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES 

TERÇA-FEIRA 17/08/2021 – das 10:00 até 12:00 

QUARTA-FEIRA 18/08/2021 – início as 14 horas  

 

Palmeira das Missões, 06 de Julho de 2021. 

 
 
 
 

__________ _____ 
Prof. Dr. Leonardo Bigolin Jantsch 
Presidente da Comissão Científica 


