Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
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Campus Araçuaí
I JORNADA DE ENFERMAGEM DO IFNMG / ARAÇUAÍ
CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM
SEGURANÇA DO PACIENTE: TECENDO UMA REDE DE CUIDADOS
ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Período de submissão de trabalhos: de 15/08 a 22/08 de 2016 (até às 23h59min).
INFORMAÇÕES GERAIS
1) Serão aceitos trabalho do tipo: estudo de caso, relato de experiência, trabalhos
de pesquisa finalizados e trabalho de revisão bibliográfica dos últimos 05 anos,
na modalidade de apresentação em banner, que deverão ser enviados por meio do
site do evento, no endereço http://www.ifnmg.edu.br/eventos-do-campus-aracuai/2016.
2) O número de apresentações aceitas em pôster serão limitadas ao máximo de duas,
por pessoa.
3) Devem ser enviados dois arquivos, na extensão pdf. O primeiro não deverá ser
identificado e o segundo deverá estar com identificação completa.
4) Os trabalhos submetidos para apresentação na I Jornada de Enfermagem do
IFNMG/Campus Araçuaí
serão avaliados por membros do comitê científico
interdisciplinar – especialistas nas áreas de conhecimento do trabalho, que poderão
emitir os seguintes pareceres sobre o trabalho: APROVADO e REPROVADO, que
serão enviados por e-mail aos autores até o dia 24/08 de 2016. No dia 26/08/2016
serão divulgados no site do evento os horários e locais das apresentações, bem como
outras informações.
5) O trabalho deverá ocupar no mínimo duas, e no máximo três páginas, contendo
obrigatoriamente os itens subsequentes, obedecendo à ordem das seguintes seções:
I) Título; II) Resumo; III) Autor(es), condição e Instituição; IV) Palavras-chave; V)
Introdução; VI) Metodologia; VII) Resultados e Discussão (quando houver); VIII)
Conclusão; IX) Referências (Obedecer as normas da ABNT); X) Agradecimentos às
Instituições de Fomento (quando houver).
6) O texto deverá ser formatado em página A4, justificado, com margens superior e
esquerda de 3,0 cm e inferior e direita de 2,0 cm, fonte Arial, tamanho 12,
espaçamento simples. O título do trabalho deverá ser formatado em caixa alta, negrito
e centralizado.
7) Cada trabalho poderá ter, no máximo, 5 (cinco) autores.
8) O(s) nome(s) completo do(s) autor(es) deve(m) ser acompanhado(s) da referência
do cargo ou situação de participação no trabalho (estudante, professor, pesquisador) e

à Instituição a qual está(ão) vinculado(s). Deve(m) ser indicados em notas de rodapé
em sequência numérica, conforme modelo de trabalho.
9) As tabelas, os quadros e as figuras (gráficos, ilustrações e imagens) devem ser
acompanhadas de título e fonte.
10) O trabalho deve apresentar de forma sucinta os objetivos, a metodologia e os
resultados alcançados. Não deve conter citações. Deve ser constituído de uma
sequência de frases concisas e não de uma simples enumeração de tópicos. O
resumo deve conter até 4 (quatro) palavras – chave, separadas por ponto final. Devese usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular.
11) A introdução deve ser concisa e conter a apresentação do tema e os objetivos do
trabalho, justificativa e breve revisão de literatura, se necessário.
12) A descrição da metodologia deve ser suficientemente clara, de modo que o leitor
entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados.
13) Nos resultados e discussão devem ser descritas as experiências vivenciadas,
acompanhadas de sua relevância, vantagens, desafios e possíveis limitações.
Poderão apresentar relação com a revisão de literatura.
14) A conclusão do trabalho deve ser relacionada aos objetivos do mesmo. Nesta
seção, podem ser estabelecidas propostas de medidas ou providências, previsões a
respeito dos resultados de futuras pesquisas, propostas de futuros ideias para novas
pesquisas, etc.
15) Na seção referências devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no
texto, em ordem alfabética, justificadas à esquerda, conforme as normas vigentes da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (NBR 6023).
16) A (s) menção (ões) às Instituições de fomento deve(m) ser feitas ao final do
Trabalho, na seção de agradecimentos, caso haja.
17) O certificado de apresentação será emitido pela organização ao final do evento.
Caso o trabalho tenha mais de um pesquisador o certificado sairá com o nome de
todos os autores. A apresentação, obrigatoriamente, deverá ser feita por algum dos
autores do trabalho.
18) Os autores deverão seguir as normas de submissão definidas pela Comissão
Organizadora da I Jornada de Enfermagem do IFNMG/Campus Araçuaí e seguir o
modelo fornecido. Os trabalhos recebidos fora das normas e/ou datas expressas neste
documento serão recusados.
Araçuaí, 27 de julho de 2016
Profª Isabella Rodrigues Diamantino
Presidente da Comissão Organizadora da I Jornada de Enfermagem

