NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS














As inscrições para o evento se iniciam dia 22 de Setembro de 2014 e vão até o dia que se
esgotem as vagas. Serão disponibilizadas 300 vagas.
Será cobrada uma taxa no valor de 50,00 para a inscrição do evento.
Serão ofertados 2 mini-curso, com carga-horária de 4h no com taxa de inscrição no valor
de R$15,00.
Em caso de desistência, não haverá a devolução do valor da inscrição.
Para inscrição de trabalhos científicos, os autores deverão estar inscritos no evento.
As inscrições dos resumos científicos e artigos científicos serão realizadas de 22 de
Setembro a 17 de Outubro de 2014. Os resumos serão publicados na Revista On Line da
Coopex das FIP, contendo ISSN 2177-5052.
Poderão ser inscritos artigos na íntegra. Os artigos Premiados em 1º, 2º e 3º lugares
apresentados nas modalidades oral e pôster, totalizando 6, serão publicados na Revista On
Line da Coopex das FIP, contendo ISSN 2177-5052.
O resultado dos resumos e artigos aprovados será divulgado no dia 24 de Outubro 2014
no quadro de avisos do Bloco de Enfermagem – 1º Andar.
Desistência, referente à apresentação oral, deverá ser comunicada a Comissão
Organizadora em até 05 (cinco) dias úteis antes do início do evento para que sejam
tomadas as providências para evitar espaços vazios na programação do evento.
Os resumos e artigos enviados para o Congresso deverão contemplar a Área de
Enfermagem e áreas afins.

PREPARAÇÃO DO RESUMO


O resumo deverá conter entre 250 a 300 palavras (sem incluir o título, descritores, autores
e instituições). Deve-se identificar os tópicos no corpo do resumo em negrito e maiúsculo,
obedecendo a estrutura a seguir:
o Introdução
o Objetivos
o Método
o Resultados
o Considerações Finais
o
o
o

Deverão ser indicados 3 descritores (palavras-chave). Para citá-los, consultar DeCS
no site: www.bireme.br
Letra Arial, Tamanho 12, Justificado e Espaçamento Simples.
O Título deverá ser centralizado, maiúsculo e negrito.

o
o
o
o
o

o

Deverá adotar para configuração da página: 3cm para Superior/ Esquerda e 2,5 para
Inferior/Direita.
No Resumo o Nome do Autor Principal deverá ser sublinhado.
Os nomes dos autores deverão estar recuado à direita
Incluir nota de rodapé contendo: titulação dos autores e vinculo institucional. Para
o autor principal, acrescentar endereço e Email.
Todos os trabalhos deverão ser inscritos com a apresentação dos seguintes
documentos: 03 cópias do resumo, sendo 02 impressas e 01 em CD identificando o
título do trabalho e o autor principal, bem como Xerox dos comprovantes de
inscrição dos autores. O referido material deverá ser entregue em Envelope
identificado com o Título do trabalho e Nome do autor principal.
Para relatos de casos, o resumo deverá ser adaptado à estrutura pré-determinada:
Introdução e Objetivos (inserir a justificativa neste item), Método (inserir o relato
de caso neste item), Resultados (inserir os motivos da apresentação) e
Considerações Finais.

PREPARAÇÃO DO ARTIGO


Os artigos deverão seguir as normas da Revista On Line da Coopex das FIP, estas estão
divulgadas no site: http://www.fiponline.edu.br/coopex/. Para os artigos envolvendo
pesquisa com seres humanos e levantamento dos dados em instituições solicita-se a
aprovação no Comitê de Ética. Para os artigos de revisão de literatura e pesquisa de dados
na base on line, a exemplo do Datasus, dispensa-se esta submissão.

AVALIAÇÃO


Os trabalhos serão avaliados e selecionados pela Comissão Científica do Congresso.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NA
MODALIDADE PÔSTER










Tempo de exposição do pôster para apresentação: 1 hora.
O pôster deverá ser fixado 15 minutos antes do horário previsto para apresentação, no
número do painel indicado previamente pela comissão organizadora.
Dimensões do pôster: 120cm de altura e 90cm de largura
Cada trabalho será avaliado por um membro da comissão científica do evento.
Itens a serem contemplados no pôster: identificação do evento, identificação da
instituição, título do trabalho idêntico ao do resumo aceito e nome de todos os autores
(grifo no relator).
Utilizar o máximo de recursos gráficos e o mínimo de texto.
O texto deverá ser plenamente visível a uma distância de 01 metro.
O relator deverá procurar o código de identificação do seu trabalho e afixar o pôster no
local indicado. O material utilizado para fixação do pôster (fita adesiva, cordão...) é de
responsabilidade do relator do trabalho. Ao término da exposição, o relator deverá

recolher o pôster, caso não recolha, esta comissão se responsabiliza em retirá-lo e
descartá-lo

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NA
MODALIDADE ORAL


Os trabalhos aprovados na modalidade de Comunicação Oral deverão ser apresentados por
um dos autores, em dia e hora a serem divulgados previamente pela Comissão Científica.
Cada participante terá um espaço de 10(dez) a 15(quinze) minutos para apresentação. O
debate dos trabalhos apresentados será no final da sessão.
Obs: Será disponibilizada a projeção para as apresentações.

DIRETRIZES PARA CONCORRER A PRÊMIO
 Os resumos inscritos e apresentados no evento concorrerão à premiação nos 3 quesitos: 1º, 2º
e 3º lugar nas modalidades oral e pôster.
 Para concorrer a prêmio o resumo do trabalho deverá ser inscrito no evento de acordo com as
normas de submissão dos trabalhos;
 Os artigos submetidos concorrerão à premiação nos 3 quesitos: 1º, 2º e 3º lugar nas
modalidades oral e pôster.
 Para concorrer a prêmio o artigo deverá ser inscrito no evento de acordo com as normas da
revista online da COOPEX;
 Os artigos e resumos premiados serão publicados na Revista Online da COOPEX das FIP.
 Os autores dos artigos premiados receberão o certificado de “Honra ao Mérito” e estes serão
entregues na cerimônia de encerramento do evento.

REALIZAÇÃO

Informações: (83) 3421-8100 – Ramal 219 | nupeenf@fiponline.com.br

