
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  

 Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde  

 Departamento de Enfermagem 

 

“Enfermagem em defesa do SUS Segurança do Profissional e do Paciente". 

Simpósio de Enfermagem 

12 de maio de 2015 

 

 

 Normas para inscrição dos trabalhos: 

1. A inscrição de Trabalhos Científicos no Simpósio de Enfermagem do Curso de 

Enfermagem da FCMS/PUC/SP e do COREN é independente da inscrição na Jornada. 

Para a apresentação é necessário que pelo menos o primeiro autor esteja devidamente 

inscrito e poderá efetuar o pagamento da inscrição após constatação da aprovação ou 

não do trabalho. Os integrantes da Comissão Julgadora da Jornada de Enfermagem 

- não poderão sob-hipótese alguma, inscrever trabalhos. 

2. Apenas os trabalhos classificados receberão certificados. A Comissão Julgadora 

concederá aos melhores trabalhos uma Menção Honrosa, conforme seu julgamento. 

3.  Os trabalhos inscritos poderão basear-se em discussão e em descrição de resultados 

de estudos de pesquisas originais concluídos ou em andamento ou de relatos de 

experiências independente da apresentação prévia em outro congresso ou publicação do 

artigo de base como segue. 

3.1  Relatório concluído de TCC (Graduação e Especialização).    

3.2  Dissertação de Mestrado e Teses de Doutorado.  

3.3  Relatórios finais de Pesquisas de Iniciação Científica. 

3.4 Relatos de Experiência (deverão mostrar reflexão sobre a prática, 

demonstrando ter caráter não apenas descritivo, mas também reflexivo). 

3.5 Projetos em andamento com resultados parciais. 

 

3. Os trabalhos deverão ser desenvolvidos por no máximo 05 (cinco) integrantes, 

mesmo quando houver 01 (um) orientador participante. 

 

4.  Serão aceitos no máximo três (3) trabalhos por relator sendo que os autores devem 

estar inscritos no Simpósio de Enfermagem  



5- Os trabalhos deverão ser apresentados na forma de pôster. 

 

5.1 A confecção do pôster deverá ser feita após aprovação do trabalho pela 

comissão, devendo ser plastificado e, preferencialmente com fio ou barbante 

para pendurar; 

           5.2 Iniciar com a Instituição de ensino e Departamento a que pertence 

(centralizado) 

5.3. Título: em maiúscula, centralizado e em negrito; 

5.4. Autores: alinhado à direita, até cinco autores; 

5.5. Recomenda-se utilizar letra tamanho 24 para o texto e 60 para títulos e 

subtítulos, fonte Arial ou Times New Roman; 

5.6 A medida do banner é de 120 cm de altura e 90 cm de largura;  

5.7 Recursos visuais tais como fotografias ou tabelas podem ser retiradas de 

livros ou periódicos, desde que seja especificada a sua origem, com nome da 

fonte, nome do artigo e páginas de onde foram retirados; 

5.8 Em hipótese alguma serão permitidas alterações após a entrega dos 

trabalhos. O descumprimento de qualquer um dos itens implicará em pena 

de desclassificação. 

 

Sobre a avaliação/classificação dos trabalhos apresentados. 

6. Da Aprovação e Seleção dos Resumos 

6.1 Os resumos serão avaliados por docentes do Departamento de Enfermagem, 

cujas especialidades serão compatíveis com os temas dos trabalhos apresentados. Suas 

decisões são de caráter único, soberano e irrevogável e cabe o direito de desclassificar 

um trabalho quando julgar necessário.  

6.2 Os resumos receberão nota de 0 (zero) a 10 (dez).  

6.3 Os trabalhos selecionados serão expostos durante a realização da Jornada  

6.4 O descumprimento de qualquer um dos itens implicará em pena de 

desclassificação do trabalho. 

6.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora e pela Comissão 

Organizadora do Simpósio de Enfermagem da FCMS/PUC-SP e COREN.  

7. Da Premiação 



A apreciação dos trabalhos será realizada por uma Comissão Julgadora 

composta por docentes do Departamento de Enfermagem. 

Serão premiados os três (3) melhores pôsteres apresentados. 

  

Os critérios para avaliação dos trabalhos inscritos serão: 

1.  Relevância do tema, 

2. Coerência entre o título, os objetivos e o método do estudo; 

3. Apresentação dos resultados e da conclusão. 

4. Clareza e estética visual do pôster. 

 

Inscrição: até o dia 03 de maio de 2015 

As inscrições dos trabalhos deverão ser feitas exclusivamente até 03 de maio para o 

oliveirara@hotmail.com aos cuidados da Profa. Raquel A de Oliveira, especificando 

no assunto: Trabalho Simpósio  

 

Resumo – Em todas as modalidades, os resumos deverão conter: 

3.1 Introdução, Objetivos, Método. Resultados, Conclusões ou Considerações 

Finais, em parágrafo único. As Palavras-chave deverão ser digitadas na 

linha seguinte, sendo que esses subtítulos serão contabilizados no número 

total de caracteres do texto. 

3.2  Máximo de 250 palavras.  

3.3 A formatação deverá ser em fonte Times New Roman 12, espaço simples; as 

margens esquerda e superior devem 03 cm e direita e inferior de 02 cm. 

3.4 O título deverá ser escrito em letras maiúsculas, (centralizado). 

 

 

Obs.: a Ficha de Inscrição segue anexo. 

 

 

CONTAMOS COM A SUA PARTICIPAÇÃO! 

 

 

 

Comissão Científica do Simpósio de Enfermagem 


