
 
 
As inscrições dos Temas Livres (resumos) deverão ser feitas até o dia 3/4/2018 através do 
formulário disponível em https://www.hcpa.edu.br. Não haverá prorrogação do prazo. 
 
A comissão científica do evento informará a decisão sobre aceite do trabalho até o dia 
20/4/2018. 
 
Os Temas Livres aprovados e pagos serão apresentados somente na forma de e-pôster. 
 
NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 
Os resumos deverão estar vinculados a uma das seguintes temáticas de Enfermagem: 

1. Informação, tecnologia e inovação 
2. Bioética e formação profissional 
3. Cuidado ao neonato 
4. Cuidado à criança e ao adolescente 
5. Cuidado à mulher 
6. Cuidado ao adulto e ao idoso 
7. Cuidado em saúde mental 
8. Cuidado na saúde do trabalhador 
9. Cuidado na saúde coletiva 
10. Cuidado ao paciente crítico 
11. Gestão e gerenciamento de serviços 
12. Processo de enfermagem e sistemas de classificação 
13. Segurança do paciente 

 
Serão avaliados resumos de Temas Livres nas seguintes modalidades: 
(1) Pesquisa: aprovada por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou Comissão de Ética no Uso 
de Animais (CEUA), informando no campo específico o número do registro e o nome do 
Comitê/Comissão que aprovou o projeto. 
(2) Relato de experiência: relatos de novas práticas ou rotinas desenvolvidas no âmbito da 
atuação profissional, que apresentam relevância para a profissão. Estes resumos podem 
dispensar aprovação de um CEP, desde que os autores assegurem adequação ética. 
(3) Relato/Estudo de caso único: relatos de uma situação assistencial não planejada, rara, que 
seja relevante para divulgação aos demais profissionais, especialmente de Enfermagem. Estes 
resumos podem dispensar aprovação de um CEP, desde que os autores assegurem adequação 
ética. 
(4) Revisão de literatura: revisão narrativa, revisão integrativa e revisão sistemática. 
 
Os trabalhos devem ter um número máximo de oito autores. O relator do trabalho deve estar 
inscrito no evento e um mesmo participante só poderá ser relator em dois trabalhos. Para 
submeter mais de um resumo, é preciso acessar novamente o formulário e iniciar o novo 
preenchimento. 
 
ELABORAÇÃO DO RESUMO 
O resumo deverá ser totalmente editado no sistema de submissão de resumo do evento 
(http://bit.ly/2GpsVbJ) 
 
Os nomes dos autores deverão ser informados de forma completa. 
 
O relator deve estar inscrito no evento. 
 

https://www.hcpa.edu.br/
http://bit.ly/2GpsVbJ


 
Os resumos devem ser escritos em língua portuguesa brasileira e conter até 2.500 caracteres com 
espaço, sem considerar as referências. 
 
Não devem ser repetidas informações de título, autores e instituição no resumo. Serão permitidas 
no máximo cinco referências. 
 
É possível o preenchimento de até três palavras-chave ou descritores, sendo obrigatório o 
preenchimento de pelo menos um. 
 
Serão avaliados exclusivamente os resumos que contenham: Introdução, Objetivo(s), Métodos, 
Resultados e Conclusão(ões).  
 
Após a submissão, o formulário de inscrição poderá ser alterado até às 17h do dia 2/4/2018 ao 
selecionar o link “Edite a sua resposta”. Após o envio de cada resumo será emitido um 
comprovante de envio eletrônico.  
 
Todos os dados para a emissão de certificados e anais do evento serão transcritos do formulário 
eletrônico de inscrição do trabalho.  
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 
Todos os resumos que estiverem alinhados a uma das 13 temáticas do evento serão avaliados, 
de forma anônima, por uma Comissão Avaliadora quanto aos seguintes aspectos:  

- Redação e linguagem do resumo  
- Contribuição do tema para o avanço do conhecimento 
- Delineamento e metodologia adequados aos objetivos 
- Apresentação e aplicabilidade dos resultados 
- Pertinência na conclusão dos achados 

 
O resultado da avaliação dos resumos será divulgado no site do evento até o dia 20/4/2018.  
 
Será cobrada uma taxa de exposição do e-pôster no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) 
referente a cada trabalho aprovado. Este pagamento deverá ser efetivado até o dia 25/4/2018, 
seguindo as instruções que serão divulgadas no site do evento juntamente com o aceite do 
trabalho. 
  
O não pagamento da taxa de exposição do e-pôster implicará na exclusão do resumo do evento e 
anais. 
 
Os autores de trabalhos aceitos deverão enviar arquivo com o e-pôster até o dia 25/4/2018, 
conforme instruções constantes no site do evento. 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Os pagamentos referentes à taxa de exposição do pôster não serão devolvidos em hipótese 
alguma. 
 
Haverá a emissão de um único certificado com o nome de todos os autores. 
 
Em caso de dúvida contatar pelo telefone: (51) 3359.8090 e/ou e-mail: 
semanaenfermagem@hcpa.edu.br 
 
 

mailto:semanaenfermagem@hcpa.edu.br


 
APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS ACEITOS 
As instruções referentes à apresentação dos trabalhos serão divulgadas em breve no site do 
evento. 
 
 
PREMIAÇÃO DE TRABALHOS  
A Comissão Científica poderá escolher um E-pôster Destaque em cada uma das 13 áreas 
temáticas, considerando: (1) originalidade e relevância do tema; (2) rigor metodológico do estudo; 
(3) impacto dos resultados para a prática clínica, acadêmica ou de pesquisa; (4) qualidade visual; 
(5) clareza na apresentação oral. 
Ao final do evento, durante a Cerimônia de Encerramento, serão divulgados os E-pôsteres 
Destaque e um deles receberá o certificado de Melhor E-pôster da 29ª Semana de 
Enfermagem do HCPA (Menção honrosa).   
 
 
DATAS IMPORTANTES: 
 

Inscrição de resumos 3/4 

Resultado da avaliação dos resumos  20/4 

Envio do e-pôster para comissão científica 25/5 

Pagamento da taxa de exposição 25/5 

 

 

 


