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A Enfermagem como protagonista no processo de humanização
EDITAL 001/2015

O Programa de Educação Tutorial - PET - Enfermagem/UFC e o Departamento de
Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC) tornam pública a abertura de
inscrições e estabelecem normas relativas à participação na VII MOSTRA
ACADÊMICA DE ENFERMAGEM DA UFC, que se realizará nos dias 15 e 16 de
maio de 2015, no Campus do Porangabussu, no Departamento de Enfermagem da UFC.

1. DOS OBJETIVOS

A VII Mostra Acadêmica de Enfermagem da UFC tem como objetivo divulgar as
atividades acadêmicas de pesquisa, ensino ou extensão, bem como proporcionar a
integração entre a comunidade acadêmica de Enfermagem, tendo como tema “A
Enfermagem como protagonista no processo de humanização”.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 O período de inscrição será de 16 de março a 14 de maio de 2015. As inscrições
serão realizadas através do formulário de inscrição que encontra-se no link
http://www.guiadeenfermagem.com.br/inscricao2015 e presencialmente, na sala do
PET Enfermagem UFC. NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES FORA DO
PRAZO.

2.2 Dos valores da inscrição
Períodos

Valores
▪ Estudantes da Universidade Federal do Ceará: R$ 40,00

16/03/2015 a 14/04/2015

▪ Estudantes de outras Instituições de Ensino Superior: R$ 50,00
▪ Estudantes da Universidade Federal do Ceará: R$ 50,00

15/04/2015 a 14/05/2015

▪ Estudantes de outras Instituições de Ensino Superior: R$ 60,00

2.3 Poderão inscrever-se os alunos de TODOS os semestres de graduação em
Enfermagem com matrícula regular em sua Instituição de Ensino Superior.

2.4 Para realizar a inscrição online, o participante deverá:
 Realizar um DEPÓSITO NOMINAL (podendo ser por transferência eletrônica ou
diretamente no caixa) no Banco do Brasil, na conta corrente 13.468-6, agência 4439-3,
em nome de Maria Laura Silva Gomes, no valor descrito na tabela exposta no subitem
2.2. OBS: NÃO SERÁ ACEITO, SOB QUALQUER HIPÓTESE, PAGAMENTO
EFETUADO

MEDIANTE

DEPÓSITO

EM

CAIXA

ELETRÔNICO,

TAMPOUCO DEPÓSITO REALIZADO COM PERÍODO SUPERIOR A UM
MÊS ANTES DA DATA DE INÍCIO DAS INSCRIÇÕES.
 Preencher o formulário de inscrição que está disponível através do link
http://www.guiadeenfermagem.com.br/inscricao2015 no período citado no subitem
2.1 com NOME COMPLETO, INSTITUIÇÃO DE ENSINO, SEMESTRE, RG,
CPF, E-MAIL, TELEFONE, WHATSAPP, OFICINA escolhida, a opção que se
aplica em relação ao tipo de trabalhos a ser enviado (RESUMO SIMPLES,
TRABALHO COMPLETO ou NÃO APRESENTAREI) e a modalidade de
apresentação (ORAL PRÊMIO, ORAL NÃO PRÊMIO ou PÔSTER);

 A confirmação de inscrição do participante será enviada por e-mail após a aprovação de
sua inscrição. O e-mail enviado também servirá como comprovante de pagamento e de
inscrição no evento.

2.5 Para realizar a inscrição presencialmente, o participante deverá:
 Dirigir-se à sala do PET Enfermagem UFC (Rua Alexandre Baraúna, 1115 – Bairro
Rodolfo Teófilo – Fortaleza/CE);
 Efetuar o pagamento no valor descrito na tabela exposta no subitem 2.2;
 Preencher o formulário de inscrição que estará disponível no local.
OBS: O participante receberá um comprovante de pagamento e de inscrição no ato do
processo.

2.6 A VII Mostra Acadêmica de Enfermagem da UFC oferecerá oficinas abordando
temáticas variadas no âmbito da Enfermagem. Serão disponibilizadas 20 vagas
limitadas para as oficinas de 1 a 11, e 30 vagas para o Espaço de Discussão, de
acordo com o ANEXO I. Cada inscrição dará direito a uma oficina. Caso o participante
queira participar de uma segunda oficina, deverá efetuar pagamento extra no valor de
R$ 5,00 (exceto a o Espaço de Discussão, que não terá cobrança de valor adicional).
Cada inscrição dará direito a uma oficina. A inscrição na oficina deverá ser realizada no
ato da inscrição no evento, online ou presencialmente. As oficinas que obtiverem menos
de 10 inscrições poderão ser canceladas, e os participantes inscritos nas mesmas,
remanejados para outras de seus interesses e que tenham vagas disponíveis.

2.7 Não serão aceitas trocas, nem inscrições posteriores em oficinas, apenas no ato de
inscrição no evento.

2.8 Caso haja desistência do aluno em participar do evento, o PET Enfermagem UFC
não fará ressarcimento do valor da inscrição.

2.9 Caso a inscrição seja realizada através do site, certifique-se de que o comprovante
de depósito escaneado esteja legível. Ilegibilidade implicará em INDEFERIMENTO
da inscrição.

ATENÇÃO: o envio correto dos dados de identificação é imprescindível, pois crachás
e certificados serão confeccionados baseados nessas informações, não sendo permitidas
alterações posteriores.

3. DA CONFECÇÃO DE RESUMO SIMPLES

3.1 Os eixos temáticos a serem seguidos encontram-se no ANEXO II deste edital.

3.2 O trabalho deverá ser estruturado da seguinte maneira: Introdução, Objetivos,
Métodos, Resultados e Discussão e Conclusão.

3.3 A página deverá estar no formato A4, orientação retrato, com margens de 2,5 cm
(direita, esquerda, superior e inferior).

3.6 O título deve estar centralizado e ser digitado todo em letra maiúscula, fonte Times
New Roman tamanho 12 e em Negrito, exceto nomes científicos, que deverão estar em
Itálico.

3.7 Os nomes dos autores deverão estar identificados abaixo do título, cada um em linha
separada, alinhados à direita, e em fonte Times New Roman tamanho 10. Usar número
sobrescrito para indicar os integrantes e o orientador.

3.8 Para o corpo do texto, utilizar o tipo de fonte Times New Roman, tamanho 10, com
espaçamento de 1,5 entre linhas. O texto do RESUMO SIMPLES deverá conter no
mínimo 1600 e no máximo 2000 caracteres (com espaços) e não deverá conter marcas
de parágrafo.

3.9 O resumo deverá conter no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) descritores que
deverão ser alocados após o resumo, precedidos da expressão ‘Descritores’, em negrito.
Imagens e gráficos não devem constar no corpo do resumo.

3.10 Recomenda-se que os textos sejam revisados cuidadosamente quanto ao conteúdo
e forma ortográfica, pois o não cumprimento das normas causará a rejeição do trabalho.
O conteúdo será de responsabilidade dos autores.

3.11 Para auxiliar na correta submissão do trabalho, o modelo a ser seguido encontra-se
no ANEXO III.

4. DA CONFECÇÃO DE TRABALHO COMPLETO (RESUMO EXPANDIDO)

4.1 Os eixos temáticos a serem seguidos encontram-se no ANEXO II deste edital.

4.2

Para

ter

acesso

às

normas,

acesse

o

link

http://www.revistarene.ufc.br/pdf/normas1.pdf.

4.3 Caso o TRABALHO COMPLETO não seja publicado na Revista RENE, será
publicado o resumo deste nos anais do evento.

4.4 Recomenda-se que os textos sejam revisados cuidadosamente quanto ao conteúdo e
forma ortográfica, pois o não cumprimento das normas causará a rejeição do trabalho. O
conteúdo será de responsabilidade dos autores.

4.5 Para auxiliar na correta submissão do trabalho, acesse o modelo a ser seguido
através

do

link

http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/article/viewFile/19/15.

5. DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

5.1 A apresentação de trabalhos possibilita compartilhar e produzir conhecimentos em
pesquisa e experiências acadêmicas em Enfermagem.

5.2 O período de submissão de RESUMOS SIMPLES ocorrerá entres os dias 16 de
março e 23 de abril de 2015.

5.3 O período de submissão de TRABALHOS COMPLETOS (RESUMOS
EXPANDIDOS) concorrentes à prêmio ocorrerá entres os dias 16 de março e 09 de
abril de 2015. OBS: NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO DA DATA PARA
SUBMISSÃO DE TRABALHOS COMPLETOS.

5.4 Na submissão de TRABALHOS COMPLETOS (RESUMOS EXPANDIDOS) ou
RESUMOS SIMPLES, o participante deverá preencher com NOME COMPLETO,
TELEFONE,

VERSÃO

DE

TRABALHO

ESCOLHIDA

(TRABALHOS

COMPLETOS ou RESUMOS SIMPLES) e MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO
(ORAL PRÊMIO, ORAL NÃO PRÊMIO ou PÔSTER).

5.5 Cada inscrito poderá ser relator de apenas UM resumo, não restringindo sua
coautoria em outros trabalhos. O limite de autores por trabalho será de seis,
incluindo orientador.

5.6 O relator do trabalho deverá obrigatoriamente estar inscrito no evento, para os
demais autores, não é obrigatório. A submissão do trabalho deverá ser realizada em
nome do relator.

5.7 O relator do trabalho deverá ser obrigatoriamente acadêmico de enfermagem, já os
coautores, poderão ser, além de acadêmicos, profissionais de saúde.

5.8 Para a apresentação de trabalhos, o participante deverá optar pelo eixo que melhor
se aplica ao seu trabalho (ANEXO II), além de escolher a forma de apresentação oral
não prêmio, oral prêmio ou pôster, havendo possibilidade da comissão científica indicar
a alteração da modalidade de apresentação e o eixo escolhido. Caso haja alterações, a
comissão

científica

entrará

em

contato

através

do

e-mail

submissaomostraacademica@gmail.com.

5.9 O participante deverá informar no ato da submissão do resumo se deseja ou não
concorrer a prêmio. Caso deseje, deverá anexar o trabalho na íntegra. Os participantes
que optarem por concorrer a prêmio e não anexarem o trabalho na íntegra serão
automaticamente excluídos da concorrência.

5.10 Após o envio definitivo do resumo, o participante não poderá fazer alterações no
mesmo.

5.11 Os resumos serão encaminhados para a comissão científica do evento, que emitirá
pareceres e o primeiro resultado de TODOS os trabalhos aceitos serão divulgados no
site http://www.guiadeenfermagem.com.br e na página do Facebook “PET
Enfermagem UFC” a partir do dia 30 de abril de 2015.

5.12 Os trabalhos indeferidos deverão ser corrigidos e submetidos novamente do
período de 30 de abril a 03 de maio de 2015.

5.13 O segundo resultado dos trabalhos aceitos serão divulgados no site
http://www.guiadeenfermagem.com.br e na página do Facebook “PET Enfermagem
UFC” a partir do dia 07 de maio de 2015.

5.14 Trabalhos que não cumpram com as exigências descritas nos itens anteriores não
serão aceitos.

6. DA APRESENTAÇÃO

6.1 As apresentações orais deverão ser preparadas e convertidas para o formato PDF.

6.2 A apresentação oral será realizada no Departamento de Enfermagem da UFC. Cada
candidato disporá de 10 minutos com tolerância de mais 5 minutos para apresentação do
trabalho, sendo reservado pelo menos 5 minutos para arguição, caso necessário.

6.3 Os trabalhos para apresentação oral deverão ser enviados do período de 23 de abril
a 11 de maio para o e-mail apresentacaomostraacademica@gmail.com em formato
PDF. A confirmação de recebimento dar-se-á de 23 de abril a 13 de maio por e-mail.
Serão disponibilizados para apresentação oral os seguintes recursos: Data Show e
computador. Não serão aceitos trabalhos armazenados em pen drive ou em CD.

6.4 Os trabalhos a serem apresentados em pôster deverão ser confeccionados no
formato BANNER, no tamanho 120 cm x 90 cm. Informamos que NÃO SERÃO
ACEITOS trabalhos em outro formato diferente do especificado por ocasião do
evento. O modelo do banner é de livre escolha.

6.5 Os participantes que inscreverem os trabalhos para serem apresentados em pôster
deverão estar presentes ao lado dos painéis (pôsteres) durante todo o período designado
para a apresentação do banner. Os certificados de apresentação do trabalho serão
entregues pelo avaliador após a exposição.

7. DA PREMIAÇÃO

7.1 Os autores que desejarem CONCORRER A PRÊMIO, deverão assinalar tal opção
no ato da submissão do resumo.

7.2 Há duas modalidades de premiação:

7.2.1 MELHOR TRABALHO ESCRITO - Publicação na Revista RENE.

7.2.2 MELHOR APRESENTAÇÃO ORAL - PRÊMIO Maria Grasiela Teixeira
Barroso.

7.3 Poderão concorrer à Premiação de MELHOR TRABALHO ESCRITO, os
trabalhos enviados na íntegra, na modalidade oral a prêmio e de acordo com as normas
dos artigos submetidos à revista RENE (Rede de Enfermagem do Nordeste) disposto no
site www.revistarene.ufc.br, sendo estes avaliados por uma comissão de avaliadores da
revista. Esta comissão indicará o melhor trabalho escrito na íntegra para publicação na
Revista RENE em 2015. OBS: OS AVALIADORES DA RENE PODEM JULGAR
QUE NÃO HOUVE NENHUM TRABALHO COM MÉRITO PARA A
PREMIAÇÃO OU MESMO INDICAR MAIS DE UM TRABALHO PARA A
PUBLICAÇÃO, MAS SOMENTE O PRIMEIRO RECEBERÁ A ISENÇÃO DA
PUBLICAÇÃO COMO PRÊMIO.

7.4 Poderão concorrer à Premiação de melhor APRESENTAÇÃO ORAL, somente os
trabalhos inscritos na íntegra e submetidos na MODALIDADE ORAL À PRÊMIO.
Sendo esta premiação designada PRÊMIO MARIA GRASIELA TEIXEIRA
BARROSO, que será avaliado por uma comissão formada pela organização científica
deste evento.

7.5 Ressalta-se que os resultados das premiações acima serão avaliados por comissões
DISTINTAS. Tal fato não exime a possibilidade de um candidato ser contemplado com
duas premiações.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 Serão emitidos certificados de participação no evento, nas oficinas e na apresentação
de trabalhos, mediante a comprovação das mesmas.

8.2 TODOS os certificados relacionados à VII Mostra estarão disponíveis VIA
ONLINE, através do site http://www.guiadeenfermagem.com.br. NÃO SERÁ
IMPRESSO

NENHUM

CERTIFICADO,

COM

EXCEÇÃO

DOS

CERTIFICADOS DE TRABALHOS PREMIADOS, FACILITADORES DE
OFICINAS, ORGANIZADORES E AVALIADORES DO EVENTO.

8.3 Os resumos dos trabalhos serão publicados nos ANAIS DA VII MOSTRA
ACADÊMICA DE ENFERMAGEM DA UFC, registrado sob o ISSN: 2176-6819
disponível no endereço eletrônico http://www.guiadeenfermagem.com.br

8.4 O PET - Enfermagem UFC estará à disposição dos participantes para auxílio e
esclarecimento de dúvidas através do telefone 085 3366 8448 e da página do Facebook
“PET Enfermagem UFC”.

ANEXO I
OFICINAS TEMÁTICAS
 15 de maio (sexta-feira) – 13:00 às 17:00 horas

OFICINA 01: Consulta de Enfermagem no Planejamento Familiar
OFICINA 02: Consulta de Enfermagem em Puericultura
OFICINA 03: Cálculo de Medicamento
OFICINA 04: Exame Neurológico
OFICINA 05: Cuidados com Feridas
OFICINA 06: Reprodução em Pessoas que Convivem com HIV e AIDS
ESPAÇO DE DISCUSSÃO: Por que humanizar se já somos humanos?

 16 de maio (sábado) – 08:00 às 12:00 horas

OFICINA 07: Assistência de Enfermagem em Saúde Cardiovascular
OFICINA 08: Parto Humanizado
OFICINA 09: Consulta de Enfermagem na prevenção do Câncer do Colo do Útero e
Mama
OFICINA 10: Avaliação do Recém-nascido
OFICINA 11: Disfunção do Assoalho Pélvico: Prolapso dos órgãos pélvicos e
Incontinência urinária.

ANEXO II
EIXOS TEMÁTICOS

Eixo 1: Cuidado de Enfermagem como estratégia de educação em saúde.
Eixo 2: Educação e promoção da saúde no binômio mãe e filho.
Eixo 3: Assistência de Enfermagem na promoção da saúde da mulher.
Eixo 4: Ensino e pesquisa em Enfermagem para transformação da prática profissional.
Eixo 5: Cuidado assistencial ao portador de transtorno mental.
Eixo 6: Promoção da saúde do idoso.
Eixo 7: Assistência de Enfermagem direcionada a grupos específicos.

ANEXO III
MODELO DE TRABALHO A SER SEGUIDO

_____________________________________________
Profª. Drª.Ana Kelve de Castro Damasceno
Tutora do PET-Enfermagem/UFC

_____________________________________________
Profª. Drª. Maria Vera Lúcia Moreira Leitão Cardoso
Chefe do Departamento de Enfermagem-UFC

