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83ª edição da Semana Brasileira de Enfermagem da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn):
"A enfermagem no Contexto da pandemia de Covid-19: O que aprendemos?"

EDITAL DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

Com vistas ao fomento da ciência de enfermagem, serão aceitos para avaliação trabalhados científicos
centrados nos seguintes eixos temáticos:

Eixo I - Saberes e Práticas do Cuidar em Enfermagem - Neste eixo serão contemplados trabalhos de
pesquisa, estudos de caso, relatos de experiência que se relacionem ao desenvolvimento da ciência de
enfermagem nas seguintes áreas:
a) Novas Tecnologias de Cuidado
b) Práticas Avançadas de Enfermagem
c) Práticas tradicionais de cuidado e saberes populares
d) Perspectiva da Saúde coletiva no pós Pandemia de COVID-19

Eixo II - Ética profissional e Garantia de direitos para uma Saúde Global - Neste eixo serão contemplados
trabalhos de pesquisa, estudos de caso, relatos de experiência que se relacionem ao desenvolvimento de
relações éticas e garantia de direitos nas seguintes áreas:
a) Ética e Legislação em Enfermagem
b) Divisão social do trabalho em Enfermagem
c) Saúde Mental e Populações Vulneráveis

Normas:
Título com até 20 palavras.
Até 06 autores sendo 01 deles docente do curso de enfermagem da FACMAR responsável pela orientação
do trabalho.
Afiliação: Apresentação do Nome da Instituição em que os autores estão vinculados.
Resumo: deverá ser estruturado com introdução, objetivos, metodologia, resultados, conclusão e/ou
considerações finais, contendo no máximo 500 palavras, em fonte Arial, 12p, parágrafo simples e
justificado.
Descritores: Mínimo de 03 e Máximo de 05 descritores.

O resumo só poderá ser submetido após a revisão do orientador. O prazo de submissão será ficará aberta
de 11 a 25/04/2022. A Avaliação ocorrerá no período de 26 a 30/04/2022.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
a)Adequação do Título
b)Originalidade da Pesquisa, estudo ou relato
c)Relevância e abrangência acadêmico-científica
d)Objetivo (clareza e pertinência)
e)Metodologia; resultados; conclusão e / ou considerações finais (adequação e qualidade)
f)Qualidade e organização do texto (ortografia, gramática, clareza, objetividade e estrutura formal).

Os trabalhos aprovados serão divulgados em por correio eletrônico no período de 02 a 04/05/2022, e
serão selecionados para apresentação nas seguintes modalidades:

A) Comunicação coordenada – Sessão de Premiação: 10 Melhores trabalhos submetidos para
avaliação;

B) Painel Eletrônico Sessão Pôster – Comunicação Oral: Trabalhos relevantes para a formação e a
Ciência de Enfermagem;

C) Sessão Poster: Trabalhos relevantes para a formação e a Ciência de Enfermagem;

Link de Incrição de Resumo: https://forms.gle/h1PyKuKWP2WtTpYZ9

Todos os trabalhos selecionados deverão ser apresentados na íntegra durante o evento e terão seus
resumos publicados em revista científica da Universidade de Vassouras.


