ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM – SEÇÃO MATO GROSSO
ABEn-MT, desde em 1959
NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS PARA A 78ª SENAMA BRASILIERA DE
ENFERMAGEM – DA ABEN-SEÇÃO MT
Prazos
 Inscrição de trabalhos: submissão a partir de 01 até 10 maio de 2017, exclusivamente pelo site da ABENMT www.abenmt.org.br O envio fora desta data implica em desclassificação automática.
 Resultado da seleção: divulgação do aceite prevista dia 16 de maio de 2017, no site da ABEn-MT.
 O autor que submeteu o tralho e foi aprovado, receberá a data, o horário e o local para apresentação do e
pôster pelo e-mail informado em sua inscrição.
 O autor/relator do trabalho aprovado terá dez (10) minutos para apresentação do e-pôster.
Tipo de trabalhos que poderão ser inscritos
 Relato de experiência
 Ensaio crítico (é análise de um trabalho, filme, pintura relacionada à enfermagem com objetivo de
interpretar e discutir no contexto mais amplo – social, cultural, político, técnico-científico).
 Resultados de Trabalho de Conclusão de Curso
 Resultados de Monografia de cursos de especialização e ou de residência
 Resultados parciais de pesquisa resultante de Dissertação de Mestrado e Doutorado
Requisitos para a inscrição de trabalho
 Ao inscrever o trabalho, o autor/relator deverá acessar ao site da ABEn-MT www.abenmt.org.br fazer a
inscrição e a solicitação da submissão de resumo, fornecer os dados referentes ao seu CPF e o comprovante
de pagamento da anuidade da ABEn-MT.
 Cada autor poderá enviar, no máximo, 3 (três) trabalhos.
 Cada trabalho poderá ter, até, seis (s) autores, incluindo o relator.
 Cada trabalho inscrito deverá estar vinculado a uma (1) inscrição e ao CPF correspondente.
 Cada trabalho deverá ser inscrito em uma das modalidades temáticas abaixo:
 Assistência de enfermagem (atenção básica, hospitalar, carcerária, domiciliar, dentre outras)
 Ensino de enfermagem (escolas de nível técnico, superior e de pós-graduação em enfermagem).
 Gestão e políticas de saúde em enfermagem (além da gestão, poderá ser incluído nesta temática:
saúde da população indígena, da população negra, enfermagem forense, atuação em movimentos
sociais e políticos da enfermagem, dentre outros).
Não serão aceitos as inscrições de trabalhos via fax, correios, mensagem eletrônica (e-mail), ao portador ou de
qualquer outra forma que não a descrita neste regulamento.
Como apresentar o RESUMO
O resumo deverá estar em português.
O tamanho poderá ser:
 Resumo Simples (150 a 300 palavras, incluindo o título até as referências).
 Resumo Ampliado (600 a 1.000 palavras incluindo o título até as referências)
Ele deverá conter os seguintes aspectos:
 Título: com no máximo 15 palavras
 Autores: até seis (6) incluindo o relator. Cada um deverá ter sua situação/titulação/cidade/instituição/
especificada. O relator deverá ter seu nome sublinhado e inserir o e-mail para contato.
 Introdução: a importância do assunto deve ser destacada resumidamente;
 Objetivos: expostos com clareza;
 Método: expor resumidamente o método ou a forma de abordagem da pesquisa. Em caso de relato de
experiência – descrever como ela foi realizada;
 Resultados/discussão: indicar os de maior destaque;
 Conclusões: indicar os principais resultados obtidos, em resposta aos objetivos propostos.
 Contribuições/implicações para a enfermagem: qual a relevância dos achados para a formação e/ou
profissionais da enfermagem?
 Referências: no máximo 5 (cinco) em conformidade ao estilo Vancouver.
 Palavras-chaves ou descritores: recomendamos a utilização dos termos DeCS (Descritores em
Ciências da Saúde) disponível em: decs.bvs.br
 Modalidade temática: cada trabalho deverá inscrito em uma das modalidades acima descritas
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Especificações dos autores: identificar a formação/trabalho/instituição/cidade e o relator, incluir o email.
Inserir, digitalizado, o comprovante de pagamento a anuidade 2017 da ABEN-MT de um dos
autores, não é necessário que seja o relator.

Formatação da folha: papel A/4, fonte Times New Roman 12; espaço simples entre linhas; margens superior e
esquerda - 3,0 cm, margens inferior e direita – 2,0 cm. Salvar somo Documento do Word (*.docx), no formato pdf.
Formatação do texto: o título não deverá ultrapassar 15 palavras e estar alinhado à direita da folha. Os autores
deverão ser até 6 incluindo o relator que deverá ter seu nome sublinhado. O texto deverá ser digitado sem
parágrafos, de acordo com a norma culta e da língua portuguesa; Não incluir figuras, tabelas ou quadro. Deverá
conter introdução, objetivos, método, resultados/discussão, conclusão, contribuições/implicações para a
enfermagem, seguido das palavras-chaves ou descritores (até 4), e as referências no estilo Vancouver.
Autorização dos autores: todos os autores deverão concordar com o resumo enviado. Segue um modelo de
ATORIZAÇÃO, que deverá ser assinada e após, digitalizada e inserida no arquivo do resumo.
Modelo de autorização:
AUTORIZAÇÃO
Nós, _______________, ___________________e _______________, autorizamos a ABEN-MT, responsável pela organização da 78º SBEn-MT, a
apresentar o resumo intitulado _______________________________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_________________________________
Autor:__________________________________, CPF: __________________ Assinatura_________________________________
Local, dia e ano.

Modelo do resumo:
REGRAS PARA APRESNTAR DE RESUMO NA 78ª SBEn-MT
Maria das Dores 1
Monica Silva 2
Jerusa Souza 3
Marli Lago $
INTRODUÇÃO: a SBEn é um evento organizado pela ABEn-Nacional desde 1940. Em Mato Grosso, após a criação da ABEn-Seção MT, em 1959, ela
passou a ser uma das ações realizadas em prol da formação e divulgação dos estudos e boas práticas realizadas por enfermeiras, técnicos e auxiliares de
enfermagem. OBJETIVO: apresentar os critérios de normalização (1) e formatação do resumo do trabalho definidos pelo evento. MÉTODO: Para
encaminhar o resumo para avaliação da comissão científica é essencial que os mesmos estejam assim apresentados: formatação da folha: papel A/4, fonte
Times New Roman 12; espaço simples entre linhas; margens superior e esquerda - 3,0 cm, margens inferior e direita – 2,0 cm. Formatação do texto: o título
não deverá ultrapassar 15 palavras e estar alinhado à direita da folha. Os autores deverão ser até 6 incluindo o relator que deverá ter seu nome sublinhado. O
texto deverá ser digitado sem parágrafos, de acordo com a norma culta da língua portuguesa; Não incluir figuras, tabelas ou quadro. Deverá conter
introdução, objetivos, método, resultados/discussão, conclusão, contribuições/implicações para a enfermagem, seguido das palavras-chaves ou descritores
(até 4), e as referências no estilo Vancouver. Caso o trabalho não respeite o número de palavras e as demais regras de formatação não será aceito para
apresentação no evento. RESULTADOS/DISCUSSÃO: Em caso de dúvidas, entrar em contato com a ABEN-MT pelo e-mail: abenmt@abenmt.org.br
CONCLUSÕES: os critérios aqui apresentados poderão contribuir ao estudante e profissionais da enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem) na elaboração do seu resumo do seu trabalho. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES: ao participar do evento com apresentação de trabalho, os
autores estarão contribuindo para o fortalecimento do papel técnico-científico da enfermagem no contexto social e cultural.
PALAVRAS-CHAVE ou DESCRITOR: Normas de publicação. Anais de eventos. Publicação.
REFERÊNCIAS:
1. Vosgerau DSR , Ens RT, Behrens MA. Normas gerais para inscrição de trabalhos. [on line]. 2011 abr-jun. Curitiba. Disponível
em:<http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2011/envio_trabalho/NormasGeraisEducere2011.pdf
MODALIDADE TEMÁTICA: política, gestão de serviços e/outros.
..................................................
Autores/contato
1. Enfermeira. Mestra. Docente no curso de enfermagem .... Cidade /MT. E-mail: xx0@gamil.com
2. Enfermeira. Acadêmica do curso de Especialização em ... Cidade/MT
3. Acadêmica de enfermagem do nono semestre do curso de enfermagem ... Cidade/MT
4. Acadêmica do curso de técnico de enfermagem da escola .... Cidade/MT
...................................................
Documentos digitalizados:

Comprovante de pagamento da anuidade ABEN-MT.

Autorização dos autores que forem aprovados, para a apresentação do trabalho em ANAIS do evento.
Gravar tudo em formato “documento do wod” (*docx), pdf.

Qualquer violação destas normalizações e regras impede a Comissão de Científica de aprovar o resumo.
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Banca Examinadora da Comissão Científica da ABEn-MT
Critérios de avaliação e seleção dos resumos pela banca.
 Estar de acordo com os critérios de normalização e formatação descritas para a 78ª SBEn MT;
 Ter no máximo 06 autores incluindo o relator;
 Estar de acordo com as regras gramaticais da língua portuguesa que determinam a escrita correta das
palavras. Respeitando a concordância verbal e gramatical, as regras que estabelecem a grafia correta das
palavras e o uso de sinais de pontuação e ortografia;

ATENÇÃO: para garantir a confidencialidade durante o processo de seleção, assim que o resumo é inscrito, os
dados relacionados aos autores e local serão retirados antes de serem enviados aos membros da Banca Examinadora
da Comissão Científica.
Trabalhos selecionados – critérios para apresentação e-pôster
 A apresentação dos e-pôsteres será realizada em um único dia (veja a programação no site) no local
destinado no evento. Haverá no local uma lista dos resumos homologados, e o local da apresentação das
salas temáticas. Será disponibilizado data show e um mediador responsável pela organização das
apresentações.
 A apresentação dos resumos/trabalhos será digital, em formato Power Point (e-pôster).
 O local e horário serão determinados pela Comissão Organizadora e enviados ao autor/relator.
 Estará disponível no local um sistema multimídia para a apresentação do e-pôster no formato Power Point.
 O autor/relator terá (10) dez minutos para apresentação.
 Ao final da sua apresentação, o autor/relator deverá participar das demais visto que os debates serão
abertos após a apresentação de todos os resumos/trabalhos previstos.
Como preparar a apresentação em formato eletrônico
 O Power Point deverá ser a configuração PPT na Horizontal (Paisagem).
 O conteúdo deve estar coerente com o resumo apresentado e aprovado pela Comissão Científica.
 O título deve ser o mesmo do resumo e o conteúdo coerente com o resumo aprovado pela Comissão
Científica, podendo ser desclassificado caso não cumpra com este requisito.
 Autores/Instituição/Cidade/Estado: abaixo do título, devem aparecer os nomes dos autores, instituição,
cidade e estado onde o trabalho foi realizado. Os autores devem ser separados por vírgulas; nome e
sobrenome por extenso.
 Corpo do e-pôster: deve ser autoexplicativo, de preferência com o mínimo possível de texto e o máximo de
ilustrações (figuras, diagramas e tabelas).
 As apresentações dos trabalhos poderão conter em sua totalidade, até cinco (5) slides.
o No primeiro slides, deverá conter título, autores, procedência. Em caso de trabalho de conclusão de
disciplina com orientação de professor, TCC, especialização, residência, mestrado e doutorado,
deverá ter o nome do orientador e se houve a participação de agência de fomentos (CAPES, CNPq,
REUNI; FAPEMAT, outras).
o Segundo slide, introdução/objetivo.
o Terceiro e quarto slides, resultados/discussão.
o Quarto slide, conclusões/referências.
Entrega do certificado: será feita no final das apresentações, e para cada trabalho apresentado será emitido um (1)
certificado com o nome de todos os participantes. O não cumprimento das normas de apresentação poderá
inviabilizar a emissão do certificado.
Responsabilidade do Relator:
 Trazer o pen drive com o e-pôster gravado no formato PPT
 Estar dez minutos antes do horário estabelecido para avaliação, a fim de organizar a apresentação do epôster com o mediador responsável e demais colegas que estarão na sala.
 Deverá expor o trabalho em 10 minutos;
 Após a apresentação, assinar a lista com o coordenador da sala e participar das demais apresentações para o
debate final e entrega dos certificados.
Identificação do estudo
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Itens de composição do e- pôster
1. Introdução 2. Objetivos 3. Metodologia 4. Resultados/Discussão 5. Conclusões, contribuições / implicações para
a Enfermagem e referências (Constar o mesmo do resumo) 6. No e-pôster pode constar Figuras, gráficos, tabelas
e fotografias com legendas coerentes com o trabalho apresentado.
Observações gerais
 A data programada para apresentação do e-pôster não poderá ser alterada.
 O pesquisador/relator deverá chegar no local com 10 minutos de antecedência do horário previsto para
apresentação.
 É fundamental que o título e o conteúdo do trabalho sejam idênticos ao do resumo inscrito no evento.
Cuiabá, 24 de abril de 2017
Comissão Científica
78ª SBEn em Mato Grosso
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