1.

INSCRIÇÕES DE TRABALHOS (Modalidade Pôster)

1.1 NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS
Prazo de Submissão de Trabalhos: 05 a 17 de março de 2019
A) GERAIS
- Os resumos deverão ser apresentadas de acordo com a norma culta e a nova
ortografia da língua portuguesa ou inglês;
- Número máximo de apresentação por relator: dois trabalhos;
- No cadastro de autores deverão constar os nomes completos dos autores com:
categoria profissional, titulação, cargo ou função, instituição de origem e um endereço
eletrônico válido do relator. O primeiro autor cadastrado deverá ser o relator do
trabalho;
- Número máximo de autores por trabalho: seis, incluindo o relator;
- O título do trabalho deverá estar nos idiomas português e inglês;
- Os trabalhos poderão ser inscritos nos idiomas português e inglês;
-Os trabalhos aprovados receberão e-mail de confirmação da comissão organizadora
com orientações sobre a fixação dos pôsteres com horário e data;
- A fixação do pôster é de responsabilidade do relator.
B) FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS
- Espaçamento simples;
- Conter de 250 a 300 palavras;
-O resumo deverá apresentar títulos, introdução, objetivos, metodologia, resultados,
conclusões, contribuições ou implicações para a Enfermagem, descritores e
referências;
-Os descritores e referências não serão contabilizados no número máximo de
palavras;
- Sem parágrafo;
- Tipo de fonte: Arial 12;
-Títulos (português e inglês) em negrito;
- Número máximo de referências: cinco;
- Inclusão de até três descritores (http://decs.bvs.br);
- Referências na norma Vancouver;
- O pôster deverá ser impresso no formato padrão ABNT de 90cm x 120cm (largura x
altura);
- Orientação de página: Retrato.
C) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
-Estar de acordo com a temática proposta: "Pesquisas ou experiências com
potencial para mudança na prática de Enfermagem";
- Respeito à formatação e preparação dos resumos;
- Coerência teórica e metodológica;
- Escrita clara, coerente e concisa.
Inscrições
- Enviar resumos para o e-mail sbnresumos@gmail.com

1. REGISTRATION OF WORK (Poster Modality)
1.1 RULES FOR REGISTRATION OF WORKS
Submission Deadline: March 05-17, 2019
A) GENERAL
- The abstracts should be presented according to the cultured norm and the new
spelling of the Portuguese or English language;
- Maximum number of submissions per rapporteur: two papers;
- The authors' names should include the full names of the authors with: professional
category, title, position or function, home institution and a valid electronic address of
the rapporteur. The first registered author should be the rapporteur of the work;
- Maximum number of authors per work: six, including the rapporteur;
- The title of the work must be in Portuguese and English;
- Papers can be written in Portuguese and English;
-The approved works will receive confirmation e-mail from the organizing committee
with guidelines on fixing posters with time and date;
- The rapporteur is responsible for setting the poster.
B) FORMATING THE WORKS
- Simple spacing;
- Contain 250-300 words;
-The abstract should present titles, introduction, objectives, methodology, results,
conclusions, contributions or implications for Nursing, descriptors and references;
- Descriptors and references will not be counted in the maximum number of words;
- Without paragraph;
- Source type: Arial 12;
- Titles (Portuguese and English) in bold;
- Maximum number of references: five;
- Inclusion of up to three descriptors (http://decs.bvs.br);
- References in the Vancouver standard.
- The poster should be printed in the standard ABNT format of 90cm x 120cm (width x
height);
- Page Orientation: Portrait;
C) SUMMARY EVALUATION CRITERIA
-To be in accordance with the proposed theme: "Research or experiences with
potential for change in Nursing practice";
- Respect for formatting and preparation of abstracts;
- Theoretical and methodological coherence;
- Clear, coherent and concise writing.
Registrations
-Send summaries to the e-mail address: sbnresumos@gmail.com

