
Trabalhos Científicos  

 

CONGRESSO SINDICAL DO SINDENFERMEIRO (CONSENF) 
 

Datas do CONSENF: 17, 18 e 19/06/2021. 

Normas e Regulamento para submissão de trabalhos: 
 

Data limite para envio de trabalhos: 30/05/2021 

Data notificação de trabalhos: Até 04/06/2021. 

 

Prezado Autor, antes de redigir o resumo de seu trabalho científico, leia atentamente 

todas as informações deste regulamento. Os resumos em não conformidade com as 

orientações NÃO serão aceitos. 

 

 O envio de resumo detrabalhos científicosrepresenta o compromisso definitivo dos autores 

em apresentarem os trabalhos, se aceitos, durante o Congressono dia 18/06/2021ou 

19/06/2021 em horário a ser comunicado. 

 Serão aceitas apenas as inscrições dos trabalhos científicos efetuadas, se pelo menos um (01) 

dos autores estiver regularmente inscrito no Congresso. 

 Não há limite de resumos de um mesmo autor. Entretanto, cada autor só poderá apresentar 

até três (03) trabalhos. 

 Cada Resumo poderá ter até seis (06) autores, incluindo o relator. 

 Caberá à Comissão julgadora, definida para este evento, avaliar os trabalhos de acordo com 

normas científicas específicas. 

 A divulgação dos trabalhos aprovados será efetuada neste site. Os autores responsáveis pela 

submissão também serão notificados por e-mail. 

 O trabalho após submetido, não poderá sofrer alteração. Portanto, atenção ao enviar o seu 

arquivo!  



 Os resumos deverão ser enviados por emailpara o endereço eletrônico 

consenfcientifico@gmail.com após a inscrição de pelo menos um dos autores. 

 Os certificados de participação e apresentação de trabalhos somente estarão disponíveis 

online no site do evento até trinta (30) dias depois do término do evento. 

 

Elaboração dos Resumos: 

1. O texto do Resumo do trabalho científico deverá ser estruturado segundo o tipo de 

pesquisa: 

Pesquisa original: Título, Autores com indicação do Relator; Palavras-Chaves; 

Introdução, Objetivo; Método(s); Resultados, Conclusões e Referências (estilo 

Vancouver ou ABNT). Necessário enviar o protocolo do Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP), relacionado a Resolução de número 466/2021, relacionada as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras em Pesquisas Utilizando Seres Humanos, que autorizou a realização 

deste estudo 

Relato de Experiência: Título, Autores com indicação do Relator; Palavras-Chaves; 

Introdução; Descrição da Experiência; Discussão; Conclusões e Referências (estilo 

Vancouver ou ABNT) 

Revisão de literatura (narrativa, integrativa, sistemática, meta-análise, meta-análise 

network).  

 

O resumo deverá ter no mínimo 150 e no máximo 500palavras. As referências não estão 

incluídas na contagem total destas palavras. Não sendo aceitas formatações, gráficos, tabelas, 

fórmulas, imagens ou caracteres especiais no texto. 

2. O texto deverá ser digitado sem parágrafos, de acordo com a norma culta e a nova 

ortografia da língua portuguesa; fonte Times New Roman 12; espaço simples entre 

linhas.  

3. O título completo deverá ser escrito em letras maiúsculas. Na linha seguinte, deverão constar 

os nomes completos dos autores, sublinhando-se o nome do relator. Ao final do texto, deverão 

ser incluídos, entre três (03) e cinco (05) descritores (DeCS/MeCH– BVS –

 https://decs.bvsalud.org/) e um dos eixos de tipos de trabalhos submetidos. 

EIXO I – Enfermagem e política. 
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EIXO II – Enfermagem e saúde mental. 

EIXO III–Enfermagem e os reflexos da pandemia do COVID-19. 

EIXO IV –Experiencias exitosas em enfermagem durante a pandemia do COVID-19. 

EIXO V – Outras temáticas relacionadas à enfermagem 

 

4. Ao final do Resumo, após os descritores, informar Pesquisa Original ou Relato de 

Experiência e o Eixo I, II, III, IV ou V. Após essas informações, deverá constar a 

categoria profissional, titulação, cargo ou função dos autores, instituição de origem e um 

endereço eletrônico válido do relator para contato. 

5. É obrigatório que o relator do trabalho esteja inscrito no evento para que o trabalho 

submetido seja aceito para apresentação. 

 

Orientações Gerais aos Autores: 

1. Não serão permitidas alterações do conteúdo dos resumos/trabalhos após a 

conclusão do processo de envio dos trabalhos submetidos para apreciação da comissão. 

2. A Comissão Científica avaliará os trabalhos e selecionará somente aqueles que estiverem 

de acordo com as normas definidas para este evento. 

3. A divulgação dos trabalhos aprovados será feita através do site do CONSENF com 

planilhas de datas e horários de apresentação. 

4. O autor receberá um aviso para consultar no site do SINDENFERMEIRO com a data, 

endereço eletrônico e horário para apresentação, por meio do e-mail do autor que efetuou 

a inscrição dos trabalhos. 

5. O conteúdo do Resumo deve apresentar coerência teórica e metodológica, sendo escrito de 

maneira clara e concisa. 

6. Todos os autores dos trabalhos aprovados e apresentados no CONSENFreceberão 

certificados. 

7. Os autores autorizam a Comissão Organizadora do CONSENF e organizações apoiadoras 

do evento, a divulgar o resumo em âmbito nacional e internacional, após a apresentação, 

não cabendo qualquer contrapartida financeira por direito autoral. 



 

Trabalhos Científicos 

 

Formato Pôster Eletrônico com Apresentação Oral 

- Serão apresentados em dia e horário determinados.  

- Cada congressista poderá submeter até 03 trabalhos.  

- Cada trabalho terá o tempo de 3 minutos para apresentação e 2 minutos para discussão e 

perguntas, a critério do coordenador da sessão.  

- O Relator do trabalho deverá estar inscrito no CONSENF. 

 

Preparo do Pôster Eletrônico: 

Deverá ser realizado conforme modelo disponibilizado no site em documento de 

PowerPoint registrado com o título do trabalho a ser apresentado. 

O pôster será exposto pela Comissão Organizadora do CONSENF, no momento da 

apresentação, mediante envio prévio.Deverá ser enviado pelo mesmo email da inscrição 

até o dia 16/06/2021. Os trabalhos não enviados no prazo serão excluídos. 

É de responsabilidade do mediador da sessão, a exposição dos trabalhos subsequentes. 

É permitida a utilização de gráficos, tabelas, fórmulas, imagens ou caracteres especiais no texto, que 

facilitem o entendimento da temática exposta. 

  


