SEMANA INTEGRADA DE ENFERMAGEM EM MT
6ª Semana de Enfermagem do COREn-MT
79ª Semana Brasileira de Enfermagem da ABEn
Dias 14, 15 e 16 de maio de 2018
Hotel Fazenda Mato Grosso, Cuiabá, MT

NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS NA
SEMANA INTEGRADA DE ENFERMAGEM EM MATO GROSSO
6ª Semana de Enfermagem do COREn-MT
Enfermagem. Uma voz para liderar – a saúde é um direito humano
79ª Semana Brasileira de Enfermagem da ABEn
A centralidade da enfermagem nas dimensões do cuidar
As entidades de classe, Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso e Associação Brasileira de
Enfermagem – seção Mato Grosso, tem a honra de convidar estudantes e profissionais da enfermagem
para inscreverem seus trabalhos científicos e resenha de livros.
PRAZOS:
 Inscrição de trabalhos científicos e de resenha crítica até dia 24 de abril de 2018.
 Divulgação dos trabalhos/resenha aceitos – dia 09 de maio de 2018
INSCRIÇÃO: no e-mail: submissao.seenf@gmail.com APÓS efetuar a inscrição no evento.
CRITÉRIOS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
1. Modalidades de trabalhos que serão aceitas para inscrição:
 Resenha crítica de livro
 Resultado de pesquisa já concluída
 Relato de experiência com fundamentação teórica
 Relato de projeto de intervenção com fundamentação teórica

2. O número máximo de autores não poderá ultrapassar:
6 (seis) autores para trabalhos científicos.
2 (dois) autores de resenha de livro.
3. Cada autor/relator poderá inscrever até 2(dois) trabalhos científicos e, no caso de resenha,
somente uma (1).
4. É obrigatório que o autor/relator esteja inscrito no evento.
5. Eixos temáticos que poderão ser submetidos os trabalhos:
EIXO I – Cuidados de enfermagem na saúde
EIXO II – Formação e produção do conhecimento em enfermagem
EIXO III – Gestão em saúde e em enfermagem
EIXO IV – história, movimentos sociais, politicas de saúde e de enfermagem
6. Formatação da página do material a ser enviado (resumo pesquisa e resenha de livro)
 Página: formato A/4 Orientação: retrato
 Margem superior e esquerda: 3 cm Margem inferior e direita: 2 cm.
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Fonte: Times New Roman, tamanho 12.
Espaço simples entre as linhas.

7. Envio dos arquivos para submissão, exclusivamente, no e-mail: submissao.seenf@gmail.com
 Todos deverão ser identificados com o primeiro nome do autor/relator seguido do evento
e tipo de material a ser submetido.
Exemplos: Maria-Seenf-MT-Resumo
Maria-Seenf-MT-Resenha
 Enviar estes aquivos noformato DOC/DOCX. Não será aceito e estará desclassificados
o arquivo do resumo/resenha enviado no formato PDF.
 Aquivos que deverão ser envidado em formato PDF:
- o arquivo para apresentação na seção E-POSTER, identificado:
Exemplo: Maria Seenf-MT-eposter (ver critérios da confecção mais adiante).
- o arquivo com a declaração de autorização dos autores.
Exemplo: Maria-Seenf-MT-autorização.
Modelo
DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO
Eu (ou nós) _______________ e ___________________, autorizo(zamos) a ABEn-MT e COREn-MT, responsável pela organização
da Semana Integrada de Enfermagem em Mato Grosso de 2018, a colocar o trabalho científico intitulado:
_______________________________(ou) a Resenha crítica do livro: ____________________________nos ANAIS do evento,
disponibilizado online, podendo ser acessado mundialmente na Web através do endereço do www.abenmt.org.br sem qualquer ônus.
Autor/relator:__________________________________, CPF:______________Assinatura_________________________
Autor:________________________________________, CPF:_______________ Assinatura________________________
Local, dia e ano.

8. Critérios para apresentar o RESUMO do trabalho científico
Tamanho: de 150 a 500 palavras incluindo: título, introdução, objetivos, método, resultados,
conclusão ou considerações finais. As referências não entram na contagem das palavras, e
poderá ser até 5.
Formatação do texto: caixa alta no título e baixa em subtítulo; autores iniciando pelo nome
seguidos dos números com a indicação da identificação no final do texto. Destaque para as
etapas
do
resumo
(introdução,
objetivo,
método,
resultados,
conclusão,
contribuição/implicações para a enfermagem. Descritores, referências (até 5). Colocar o Eixo
temático e, por último, a identificação dos autores contendo: formação, titulação, cidade,
estado, e-mail para contato. Incluir nota se o estudo foi financiado por algum órgão de
fomento.
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Modelo:
HISTÓRIA DA SEMANA INTEGRADA DE ENFERMAGEM EM MT
Maria X.P. das Dores 1
Mônica X. X. da Silva 2
INTRODUÇÃO: a Semana de Enfermagem é comemorada desde 1940 em todo o Brasil. Em Mato Grosso, após a
criação da ABEn-seção MT, em 1959, foi uma das primeiras entidades de classe que iniciou a propagação deste evento,
somado, mais tarde com o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, e ambos, em 2010, realizaram a primeira
Semana Integrada de Enfermagem no Estado, envolvendo as entidades de classe, escolas e instituições de saúde de todo
o estado. OBJETIVO: refletir sobre a importância da semana integrada de enfermagem. MÉTODO: estudo histórico
descritivo, realizado em março de 2011, em Cuiabá, Mato Grosso, tendo como referencial análise dos eventos
organizados pelas entidades de classe da enfermagem e seu papel social e político no contexto nacional e local.
RESULTADOS: em 2010 foi realizado a primeira Semana de Enfermagem Integrando as entidades de classe ABEnMT, COREn-MT, Sindicato dos profissionais da enfermagem em MT, escolas de nível técnico, superior e de pósgraduação em enfermagem e instituições de saúde de vários municípios matogrossense. Cerca de 1.200 pessoas se
inscreveram, entre estudantes e profissionais contribuindo assim para o compartilhamento de ideias e práticas.
CONCLUSÃO: a integração favorece ao processo de compartilhamento de ideias, experiências e saberes entre
profissionais da rede de formação e assistencial. Contribui para fortalecer a categoria da enfermagem no contexto
historio, social e político no estado frente aos desafios de se fazer presentes suas reivindicações.
Contribuições/implicações para a enfermagem: motivar estudantes e profissionais da enfermagem (enfermeiro(a),
técnico(a) de enfermagem, auxiliar de enfermagem) a rever a história, participar e engajar nos movimentos organizativos
da classe que prezam pela luta da qualidade na formação e condições de trabalho na enfermagem.
DESCRITORES: história da enfermagem. Organizações.
REFERÊNCIAS:

1.Capella BB; Gelvecke FL. Enfermagem: sua prática e organização. R. Bras. Enferm. 41)2):132-139, abr./jun. 1988.
EIXO IV– história, movimentos de saúde, participação social e polícia da enfermagem
1. Enfermeira. Mestra. Docente no curso de enfermagem. Cáceres, MT. E-mail: xxx@gmail.com
2. Acadêmica do nono semestre do curso de enfermagem. Cáceres. MT. E-mail. mmm@gmail.com

9. Critérios para apresentar a RESENHA crítica do livro.
Tamanho: de 500 a 800 palavras incluindo o nome do livro. Seguir a mesma formatação da
página. Com ressalva de que o conteúdo da resenha deverá ser “justificado”.
Formatação da resenha: iniciar com a referência do livro, utilizando as normas de Vancouver.
Iniciar com a descrição da obra, resumo do livro, análise da obra,
recomendações/contribuições para a enfermagem, dados do resenhista e concluir com o Eixo
Temático.
Só será aceito resenha de livro nacional ou traduzido para língua portuguesa.
Descrição da obra: identificar o autor nome do autor (quem é ele). Pode-se colocar também o
tradutor da obra em caso de livro estrangeiro. Comentar sobre a edição e editora. Se tiver o
dado, colocar o ano da primeira edição. Pode-se colocar o total de páginas e se tem figuras.
Resumo do livro: breve comentário sobre as divisões do texto e os aspectos quanto ao tipo
(estrutura de texto científico, narrativa, contexto histórico, personagens, etc.) Pontuar aspectos
relevantes da leitura, e comentar as referências citadas e/ou utilizadas pelo autor.

SEMANA INTEGRADA DE ENFERMAGEM EM MT
6ª Semana de Enfermagem do COREn-MT
79ª Semana Brasileira de Enfermagem da ABEn
Dias 14, 15 e 16 de maio de 2018
Hotel Fazenda Mato Grosso, Cuiabá, MT

Análise da obra: comentários do resenhista, a crítica em si. Pode-se dialogar com outras
obras lidas. A linguagem deve ser simples e concisa.
Recomendações/contribuição para enfermagem: cabe dizer a que público se destina o livro
e/ou qual a relevância para a enfermagem.
Dados do(a) resenhista: nome completo do resenhista com sua formação, titulação,
cargo/função, instituição representa, cidade, estado. Sublinhar o que apresentará (relator) e
colocar o e-mail.
Eixo temático: colocar em qual dos eixos o livro se enquadra.
Modelo
Thorwarld J. O Século dos Cirurgiões. Conforme documentos de meu avô o cirurgião HE Hartmannn. São Paulo: Hemus. 1994.
359p.
Descrição da obra: escrito por Thowarld Jürgen, não foi encontrado dados sobre o mesmo. O exemplar não apresenta número de
edição. Foi traduzido por Marina Gaspari.
Resumo do livro: texto narrativo tendo como protagonista o Henrique Estêvão Hartman, um médico que viveu no século XIX e
resolveu deixar sua cidade e viajar pelo mundo em busca de conhecer as práticas cirúrgicas realizadas em diferentes contextos
sócio/cultural. O conteúdo está dividido em: Prefácio, Antecedentes, 5 partes contendo várias histórias. Na primeira parte - “A
longa noite ou antiguidade!” Que com 3 histórias: a primeira, intitulada ”Kentucky” narra a história que se passa em 1930, na zona
rural de Kentucky, com um cirurgião prático que vivência medos e represálias da comunidade ao realizar uma ooforectomia de uma
mulher que estava muito debilitada. Tudo ocorre com sucesso. A segunda parte – “Luz ou despertar do século” - possui duas
historias, sendo que em uma delas - “Descoberta” nassa os fatos envolvendo os médicos de 1816 responsáveis pela descoberta do
uso do éter na anestesia. A terceira parte - “Febre” - com três histórias – na intitulada “Escutari” faz referência a importante papel
de Florence Nigtingale no controle da infeção que matava muitas pessoas na época. Na quarta parte - “Redenção” - com 4
narrativas, em uma delas, intitulada “Luvas do amor”, cita como que um cirurgião, sensibilizado pelos danos nas mãos da
enfermeira da sala de operação pela lavagem constante das mão, solicita, em 1877, à Goodyear Rubber Company, luvas de
borrachas para que fossem utilizadas em cirurgias. A quinta parte - “resultados” - possui uma história “A estrada extensa” onde
narra vários procedimentos cirúrgicos que seu avô presenciou e/ou soube na época em que era vivo e, conclui com as bibliografias.
Estas são em número de 89 referências, todas estrangeiras relacionadas a fatos e história da medicina.
Análise da obra: a escolha da narrativa para a escrita do livro e a forma como o autor vai contanto os fatos, torna a leitura
agradável. Muitas palavras são buscadas no dicionário para compreender em seu contexto.
Recomendações/contribuição para enfermagem: apesar das suas limitações, a leitura contribui para que a enfermagem amplie
seus conhecimentos sobre as práticas cirúrgicas nos séculos XIX e constatar a importância da mulher e da Florence na história do
cuidado. Recomendamos como leitura complementar.
Dados do(a) resenhista:
Maria SS da Silva. Acadêmica quarto semestre do curso de graduação em enfermagem. Diamantino, MT. E-mail: mss@gmail.com
Leonora XZ Teodoro. Enfermeira. Docente da Faculdade de Enfermagem. Diamantino. MT. E-mail: xxz@gmail.com
EIXO IV: história, movimentos de saúde, participação social e política da enfermagem.

10. Como serão avaliados os resumos e resenhas:
A comissão de avaliadores poderá desclassificar aqueles trabalhos que não atenderem as normas acima
descritas e aos questionamentos quanto a:
 A formatação está dentro dos critérios para submissões apresentadas?
 A redação está clara, objetiva, tem coerência de ideias, teorias e metodologia?
 A linguagem está adequada às normas técnico-científica e da língua portuguesa?
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O trabalho inscrito (Resumo e/ou Resenha) tem relação com o EIXO TEMÁTICO?

11. Critérios para apresentação dos trabalhos
 Todos os trabalhos (resumo e resenha) serão apresentados em seção E-PÔSTER
 O local e horário será divulgado no site.
 O autor/relator deverá estar presente, apresentar e, assim, terá direito ao certificado e seu
estudo incluído nos ANAIS.
 Cada autor/relator de trabalho (resumo/resenha) terá 5 (cinco) minutos para apresentação do
mesmo a uma comissão de avaliação.


Critérios para a FORMATAÇÃO do E-PÔSTER:
 Todos os trabalhos (resumo ou resenha) que forem submetidos para inscrição, ser e
apresentados também neste formato e gravado em PDF.
 Arquivo em Power Point (ppt) facilita a arte na confecção.
 Slide dimensionado para apresentação em tela 16:9
 Configuração do tamanho da página: largura 14,30 cm x altura 25,40 cm
 Orientação da página: retrato
 Fonte: Times New Roman Tamanho: 12 cm. (para referência pode ser 10 cm)
 Conteúdo: título, nome dos autores, resumo, descritores, referencial, eixo temático,
dados sobre os autores.
 É permitida a utilização de imagens e gráficos estatísticos.

12. Premiação dos trabalhos
A comissão avaliadora indicará os resumos/resenhas que se apresentarem dentro dos critérios
estabelecidos neste edital e, considerarão aquele que tiverem também os aspectos da originalidade e
impacto no trabalho da enfermagem no contexto social e político na saúde e enfermagem. Somente
após a apresentação do trabalho na seção E-PÔSTER que os trabalhos indicados poderão concorrer à
premiação.
Os prêmios para apresentação do resumos são:
1º lugar: R$1.000,00
2º lugar: R$ 750,00
3º lugar: R$ 500,00
Os prêmios para apresentação da resenha são:
1ª lugar: R$ 600,00
2º lugar: R$ 500,00
3º lugar: R$ 400,00
Cuiabá, 16 de abril de 2018

COMISSÃO CIENTIFICA
Semana Integrada da Enfermagem em Mato Grosso

