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Portaria Nº 31, de 11 De Fevereiro de 2016
SEMANA DE ENFERMAGEM IESF-MA 2019
“Enfermagem: Possibilidades de Atuação e Inovações Tecnológicas”

Edital de Abertura

APRESENTAÇÃO

O Instituto de Ensino Superior Franciscano (IESF-MA), por meio de sua
Diretoria Geral, declara que estão abertas as inscrições para a IV SEMANA DE
ENFERMAGEM do Instituto de Ensino Superior Franciscano (IESF-MA), cujo
tema central é “Enfermagem: Possibilidades de Atuação e Inovações Tecnológicas”,
e informa que permitirá a participação dos acadêmicos e profissionais da
Enfermagem em todas as atividades. Serão oferecidas diversas atividades técnicocientíficas visando a capacitação em áreas de atuação da enfermagem, com o
objetivo de incentivar e aperfeiçoar essa clientela ao ambiente científico. Também
serão oferecidos minicursos, apresentação de trabalhos científicos que serão
publicados através de Anais do evento.
Este será, sem dúvida, um grande momento para a Enfermagem. O evento
acontecerá durante o período de 13 a 15 de maio, para aprimoramento de práticas
técnico-científicas em diversos segmentos, em busca de atualização sobre aspectos
inerentes à Enfermagem e as principais discussões em torno da política profissional,
além do acesso às inovações tecnológicas, que apoiam a atuação profissional.

FINALIDADE

a) Discutir os reflexos das políticas de saúde existentes para a Enfermagem no
contexto local;
b) Proporcionar intercâmbio político, técnico, científico, social e cultural entre
profissionais e acadêmicos da área de Enfermagem;
c) Congregar a comunidade de Enfermagem para debaterem as perspectivas do
trabalho inter, intra e multiprofissional;
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d) Subsidiar a construção de propostas e recomendações para o fortalecimento
da profissão de Enfermagem.

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO

A IV Semana de Enfermagem do IESF será organizada por um Grupo de
Trabalho constituído por coordenador e professores do curso de Enfermagem do
Instituto de Ensino Superior Franciscano (IESF-MA), doravante designada Comissão
Científica, a qual será responsável por coordenar e executar o planejamento e o
desenvolvimento das atividades do evento. Além da Comissão Científica, serão
criadas outras comissões para facilitar a dinâmica de trabalho para realização do
evento:


Comissão Científica

 Elaborar proposta da Temática Central, Eixos Temáticos e o Programa Oficial
do Congresso;
 Propor e convidar palestrantes para atividades da programação científica;
 Elaborar normas, datas e horários, modalidades de apresentações dos
trabalhos científicos e operacionalização das atividades científicas;
 Receber os trabalhos científicos inscritos de acordo com os Eixos Temáticos;
 Analisar os trabalhos inscritos, considerando sua relevância e contribuição
para o avanço do conhecimento em Enfermagem, bem como para a
sociedade;
 Avaliar os trabalhos inscritos por eixos temáticos que concorrerão a prêmios;
 Indicar os trabalhos que receberão prêmios, com base nos critérios
estabelecidos pela Comissão Científica;
 Organizar os Anais da VI Semana de Enfermagem do IESF, com a inclusão
das palestras apresentadas, resumos de trabalhos apresentados na Sessões
e-Pôster e Comunicações Coordenadas;
 Executar a Programação da VI Semana de Enfermagem do IESF,
assegurando as condições para a apresentação de trabalhos científicos;
 Acompanhar o receptivo da Secretaria do evento aos convidados;
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 Elaborar instrumento de avaliação do evento a ser respondido pelos
participantes;
 Elaborar o Relatório Final com descrição das atividades realizadas pela
Comissão Científica, incluindo resultados da avaliação, sugestões e
recomendações apresentadas pelos participantes.


Comissão Estrutural

 Local, recursos audiovisuais, buffet e suporte durante o evento.


Comissão de Recepção

 Monitores responsáveis pelo credenciamento, esclarecimento de dúvidas e
direcionamento dos participantes durante o evento.


Comissão Secretária

 Responsáveis pelo acompanhamento das inscrições.
 Elaboração dos materiais no início do evento.


Comissão Tesoureira

PARTICIPANTES

A IV Semana de Enfermagem do IESF destina-se a profissionais e estudantes
de graduação e de nível técnico em Enfermagem.
Estarão disponíveis 300 (trezentas) vagas para inscrições, que serão
realizadas mediante preenchimento do formulário de inscrição on-line, disponível no
site https://doity.com.br/semana-da-enfermagem-iesfma, a partir de 01º de março de
2019.
As inscrições somente serão realizadas no local do evento por meio de
pagamento com cartão de crédito, se houver vagas disponíveis:
a) Inscrição com taxa única no valor de R$30,00 para participantes/ouvintes com
direito à submissão e apresentação de trabalhos científicos por ocasião do
aceite do mesmo pela Comissão Científica;
b) Inscrição com taxa única no valor de R$ 10,00 para participantes/ouvintes por
minicurso. O cronograma de minicursos está disponível no site do evento.
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Os participantes deverão imprimir a ficha de inscrição disponível pelo site e
apresentar no dia do credenciamento que ocorrerá no dia 13 de maio de 2019 a
partir das 19:00.
Todos os participantes que comparecerem ao evento terão direito ao
Certificado de Participação na IV Semana de Enfermagem do IESF com carga
horária de 30 horas, emitido exclusivamente on-line, após ter realizado a avaliação
do evento.
As

inscrições

para

minicursos

ocorrerão

on-line,

através

do

site:

https://doity.com.br/semana-da-enfermagem-iesfma, até o dia 10 de abril de 2019
e/ou enquanto houver vagas disponíveis.

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

O Tema Central da VI Semana de Enfermagem do IESF intitula-se
“Enfermagem: possibilidades de atuação e inovações tecnológicas”, com os
seguintes Eixos Temáticos:
I. Fisiopatologia das afecções transmissíveis e não transmissíveis
II. Promoção e Educação em Saúde
III. Bioética na Enfermagem
IV.

Enfermagem e Farmacologia

V.

Assistência hospitalar da equipe de Enfermagem

VI.

Saúde da Mulher

VII.

Saúde Mental

VIII.

Aspectos Nutricionais relacionados a Assistência de Enfermagem

IX.

Enfermagem em Saúde Coletiva

X.

Enfermagem e Terapias Integrativas

Os temas livres que comporão a Programação Científica serão inscritos como
resumos de trabalhos científicos, decorrentes de resultados de Tese, Dissertação,
Monografia, Pesquisa, Relato de Experiência, Estudo de Caso e Revisão de
Literatura do tipo Integrativa. Não serão aceitos Projetos de Pesquisa ou Notas
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Prévias. As apresentações de trabalho só poderão ser inscritas na modalidade
Pôster.

INSCRIÇÕES DE RESUMOS DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

Poderão inscrever trabalhos científicos: enfermeiros, obstetrizes, técnicos de
enfermagem, auxiliares de enfermagem, estudantes de enfermagem em nível
técnico ou superior.
Para a apresentação de trabalhos, as normas seguintes devem ser
rigorosamente cumpridas:
a) Serão aceitos trabalhos com o número máximo de 05 (cinco) autores, o autor
principal será o relator do trabalho por ocasião do aceite para apresentação do
mesmo;
b) Os professores do Instituto de Ensino Superior Franciscano (IESF-MA) poderão
estar inscritos em até 8 (oito) trabalhos científicos;
c) O relator poderá apresentar no máximo, 2 (dois) trabalhos científicos;
d) O relator do trabalho deverá estar inscrito no evento, e será responsável pela
submissão, quando do envio do trabalho e respectiva apresentação;
e) As inscrições para o envio de trabalhos científicos na forma de resumos estarão
disponíveis a partir de 1º de março a 10 de abril de 2019;
f) Os trabalhos deverão obedecer às normas da ABNT;
g) A inscrição dos trabalhos que envolverem seres humanos de forma direta ou
indireta deverá informar, obrigatoriamente, o número do Parecer de Aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa no campo METODOLOGIA;
h) A inscrição de resumos e dos trabalhos, na íntegra, será exclusivamente por via
eletrônica no site do evento no respectivo eixo temático;
i) Os autores de trabalhos inscritos e aprovados para apresentação na Semana de
Enfermagem do IESF concordam com a concessão do direito de publicação dos
resumos nos Anais do evento;
j) Todas as normas serão publicadas e atualizadas no site oficial do evento.
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NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS

O trabalho deverá ser submetido como forma de resumo estruturado
contendo breve introdução, objetivo principal, metodologia, principais resultados e
conclusão. Por ocasião da submissão o arquivo do Resumo Expandido deverá ser
anexado no formato Word, de acordo com as especificações abaixo.
As orientações para apresentação do Resumo Expandido estão contidas na
NBR 6022 em vigor da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e na
Revista Humanas Et Al. (ISSN 2358-4041) do Instituto de Ensino Superior
Franciscano (IESF) e considera os seguintes elementos:
Pré-textuais: título, e subtítulo (se houver), autor(es), resumo em português e
em inglês (abstract) e descritores em português e em inglês;
Textuais: introdução, objetivo, metodologia, resultados e discussão, e
conclusão;
Pós-textuais: referências, apêndice (opcional) e anexo (opcional).
O título do Resumo Expandido deve ser colocado de forma centralizada em
caixa alta e em negrito. Colocar por meio de nota de rodapé as credenciais do(s)
autor(es) na primeira folha, utilizar o ¹(algarismo arábico sobrescrito de forma
crescente) ao final dos nomes para a remissiva. O resumo estruturado em tamanho
10 e espaço simples entre linhas, com no máximo 250 palavras, as mesmas
orientações devem ser aplicadas ao resumo em língua estrangeira. O resumo
deverá conter as palavras-chave inseridas nos Descritores em Ciências da Saúde
(DeCS) (http://decs.bvs.br/).
Para o texto, utilizar as seguintes margens: esquerda e superior: 3,0cm;
direita e inferior: 2,0cm. O texto deve ser digitado em espaço 1,5 cm, tamanho da
fonte 12, Times New Roman, tamanho da fonte 10 para as citações longas e
legendas de ilustrações em espaço simples, deve apresentar recuo de 2,0cm à
margem esquerda e recuo de 4,0cm à margem esquerda para citações longas. A
paginação é contada a partir da primeira folha.
Para as seções do trabalho considera-se:


Primárias: caixa alta em negrito;



Secundárias: caixa baixa em negrito;
6

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR FRANCISCANO – IESF
Recredenciado pela Portaria do MEC Nº. 725, de 20 de julho de 2016

Portaria Nº 31, de 11 De Fevereiro de 2016


Terciárias: caixa baixa sem negrito;



Quaternárias: caixa baixa itálico sem negrito



Quinárias: caixa baixa sem negrito.
Em relação à extensão, o artigo deverá ter no mínimo de 10 e no máximo 15

laudas, excluídos apêndice e anexo. As ilustrações podem ser usadas normalmente
no artigo. No que se refere às siglas, aparecendo pela primeira vez no texto devem
constar após a forma por extenso entre parênteses.
As referências deverão atender às especificações da NBR 6023 e as citações
da NBR 10520 em vigor da ABNT.
Os resumos deverão ser redigidos dentro das normas, caso contrário, serão
recusados.

AVALIAÇÃO DOS RESUMOS

Os trabalhos serão avaliados pelos membros da Comissão Científica de
acordo com as normas da Revista Humanas Et Al. do Instituto de Ensino Superior
Franciscano (IESF).
Os avaliadores têm toda autonomia para recusar o resumo expandido
submetido e desse modo, não há possibilidade de apresentação do trabalho
recusado.
Após a aprovação do trabalho, não serão permitidas alterações.
Os resumos expandidos aprovados para apresentação serão publicados nos
anais do evento.
Na avaliação serão analisadas adequação as normas de publicação, aspectos
éticos, eixo temático, rigor metodológico, atualidade, originalidade, relevância do
tema, consistência científica, coerência entre resultados e conclusão e poder de
agregar conhecimento na área da saúde.
Os autores serão os responsáveis pela veracidade e pelo ineditismo do
trabalho. As opiniões e conceitos emitidos, bem como a exatidão, adequação e
procedência das citações bibliográficas, serão de exclusiva responsabilidade do(s)
autor(es), não refletindo, necessariamente, a opinião da Comissão Editorial.

7

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR FRANCISCANO – IESF
Recredenciado pela Portaria do MEC Nº. 725, de 20 de julho de 2016

Portaria Nº 31, de 11 De Fevereiro de 2016
Apenas os trabalhos que atenderem às disposições contidas neste edital
estarão aprovados para a apresentação. A exposição e apresentação dos pôsteres
acontecerão no dia 14 de maio de 2019, a partir das 14h, no Auditório Central do
Anexo, conforme divulgação prévia.

APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS

No ato da submissão de trabalhos, o relator e demais co-autores concordam
com todas as normas regulamentadoras apresentadas neste documento.
Os trabalhos serão apresentados na forma oral e visual pelo relator através
da modalidade Pôster, pelo tempo mínimo 5 (cinco) a 10 (dez) minutos e posterior
arguição por avaliador, de no máximo 5 (cinco) minutos.
Os relatores serão informados, por meio de grade de programação através do
site do evento e pelo e-mail cadastrado no ato da inscrição, sobre o dia, a hora e o
local de exposição do pôster.
Aos relatores é de inteira responsabilidade se fazerem presente com
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos para organização do pôster no local
designado para sua apresentação.
Os trabalhos receberão uma numeração conforme a ordem em que serão
avaliados pela Comissão Científica.
A medida do pôster é 90 cm de largura por 120 cm de altura, redigidos em
português.
O pôster deverá ser confeccionado em fundo neutro (branco), título em
letras maiúsculas, autor (es) e sua maior titulação, instituição, e-mail (s) do autor(es)
correspondente(s), itens especificados em cada modalidade de resumo, bem como
as referências pertinentes, apresentadas conforme as normas vigentes da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sob pena de reprovação, com a
posterior não confecção do certificado de apresentação do trabalho em caso de
descumprimento nas normas contidas neste edital.
Para os trabalhos científicos se faz necessário os itens: “Titulo (fonte 72
Times New Romam), Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultados e Discussões, e
Conclusões (fontes 48, espaço simples, Arial ou \Times New Romam)”.
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CRONOGRAMA DE SUBMISSÃO DOS TRABALHOS

A submissão, avaliação e divulgação dos resultados dos trabalhos científicos
seguirão o seguinte cronograma:
DATA

ATIVIDADE E CONVIDADOS

01/03 a 10/04/2019

Período de inscrições no evento

01/03 a 10/04/2019

Submissão de trabalhos científicos

01/03 a 10/04/2019

Inscrição em minicursos

20/04/2019

Divulgação da lista de trabalhos aprovados

13/05/2019

19h00: Credenciamento
Abertura: “Palavra da Comissão”
19h30:

Mesa

Redonda:

Coordenação

do

Curso

de

Enfermagem, Docente do Curso de Enfermagem, Diretoria
Acadêmica e Diretoria Geral.
20h00: Palestra: “A acupuntura na prática de enfermagem no
Brasil e marcos legais” – Profa. Esp. Rositania Alves Duarte.
20h50: Palestra “Avanços da enfermagem em novos
cenários de atuação: regulamentação ética” – Profa. Ma.
Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão.
14 e 15/05/2019

Vespertino: período de apresentação de trabalhos científicos

14/05/2019

Noturno: Desenvolvimento dos minicursos

15/05/2019

19h30: Palestra “Auditoria em enfermagem: instrumento de
qualidade – Profa. Esp. Ellen Vanádia Cabral Silva.
20h20: Palestra “Programa de residência em enfermagem” –
Profa. Esp. Lívia Alessandra Gomes Aroucha.
21:10: Palavra da Comissão
21h30 Encerramento

25/05/2019

Liberação dos Certificados de Participação, Apresentação e
Comissões.

30/06/2019

Publicação dos Anais do Evento
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CERTIFICAÇÃO DO EVENTO

Os certificados de todos os trabalhos devidamente apresentados na semana
da enfermagem estarão disponíveis no site do evento a partir do dia 25 de maio de
2019. O autor e os coautores poderão baixar os arquivos, individualmente, em até
30 dias após o término do evento, devendo utilizar o e-mail do relator para baixar o
arquivo direto no site da certificação.
Os relatores deverão assinar a lista de frequência na ocasião da
apresentação do trabalho. Na ausência de apresentação do trabalho para o
avaliador, NÃO será emitido o certificado de apresentação e o trabalho não constará
nos Anais do evento.
Serão entregues certificados de participação no evento com carga horária de
30 (trinta) horas por ocasião da participação no evento e certificados de
apresentação de trabalhos separadamente.

Comissão Cientifica:

Prof. Esp. Antônio de P. C. M. Junior

Profa. Ma. Josiane Rocha Barboza

Profa. Ma. Dayanna Gomes Santos

Profa. Ma. Lilian F.P. Cavalcante

Prof. Esp. Delsio João Pavan

Prof. Me. Rafael Mondego Fontenele

Prof. Me. Diego Raí de Azevedo Costa

Profa. Esp. Rose D. C. dos Santos

Prof. Me. Edvaldo Rogério S. Teixeira

Profa. Esp. Walkiria Jéssica A. Silveira

Profa. Ma. Fernanda I. A. B. Sousa

Prof. Esp. Walter Oliveira Gama Junior

Prof. Esp. Giselmo Pinheiro Lopes

Profa. Rose Daianna Cunha dos Santos
COORDENADORA DO CURSO DE ENFERMAGEM
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