
 
 

REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
CATEGORIA TEMAS LIVRES E  

PRÊMIO DE PESQUISA DÉBORA FEIJÓ VIEIRA 
 
 

1. Das datas de recebimento dos trabalhos 
 
1.1  Data do início da submissão de trabalhos: 01/03/2018. Data limite para o 
recebimento dos trabalhos será: 11/05/2018 valendo a data de preenchimento e 
envio do formulário eletrônico e e-mail com resumo. Não haverá prorrogação deste 
prazo. Para apresentação submissão do trabalho pelo menos 01 autor deverá estar 
inscrito no simpósio e ser associado da ABENTI/ AMIB. O valor da inscrição 
obedecerá ao calendário progressivo estabelecido para o evento. 
 
2. Do local para o envio dos trabalhos 
 
2.1. Os trabalhos deverão ser encaminhados via on-line preenchimento do formulário 
eletrônico e anexar o arquivo do resumo em word. O modelo do formulário em word 
disponível no site. 
2.2. Os autores que assim desejarem deverão inscrever-se também para o Prêmio 
Pesquisa Débora Feijó Vieira deverão solicitar a submissão conforme regras 
conforme item 7 e anexar o arquivo com os dois resumos (estendido 1500 palavras + 
resumido de 400 palavras).  
2.3  Após a conclusão do processo será encaminhado para o e-mail cadastrado a 
confirmação da submissão do trabalho junto com o número de cadastro. 
 
3. Da comissão julgadora 
 
3.1  Os trabalhos serão analisados pela Comissão Científica do IV Simpósio 
Internacional de Enfermagem em Terapia Intensiva - ABENTI. 
3.2  Terão preferência os trabalhos inéditos, ainda não apresentados em outros 
congressos. 
3.3  Serão aceitos trabalhos originais ou relatos de caso cuja temática esteja 
relacionada com terapia intensiva. 
3.4  Os autores não deverão submeter mais de um resumo com a mesma casuística, 
exceto nos casos em que o enfoque for claramente diferente. No caso de submissão 
múltipla, a Comissão Científica avaliará e escolherá apenas o resumo que melhor 
represente os resultados. 
3.5  A comunicação sobre a aprovação ou não, dos pôsteres e dos candidatos ao 
prêmio será através do correio eletrônico, pelo qual foi remetido o trabalho, até o dia 
11/06/2018. 
 
4. Dos trabalhos 
 
4.1  O resumo do pôster deverá ter no máximo 400 palavras e obedecer 
estritamente às regras de formatação abaixo anunciadas. Resumos fora da 
padronização não serão considerados para análise. Enviar resumo como arquivo 
anexado ao final do formulário eletrônico de submissão do trabalho, em formato word, 
letra Arial, Título tamanho 12 e Resumo tamanho 11, vide modelo no anexo 1. 
4.3  Título: incluir no retângulo o Título completo do trabalho, primeira letra em 
maiúsculas e o restante em minúsculas, ressalvadas as regras do português para 
utilização de maiúsculas. 
4.4  Autores: escrever os nomes dos autores por extenso: os nomes serão separados 
entre si por vírgula. Ex. Ayla Mesquita, Débora Feijó Vieira. O nome do relator deverá 



 
 
estar identificado. Em artigos originais serão permitidos até 6 autores, em relatos de 
caso até 4 autores. 
4.5  Afiliação: Deve constar apenas a instituição principal de cada autor, sem 
NENHUMA menção à função do mesmo dentro desta instituição. Será permitida 
apenas a citação de uma instituição por autor. Colocar o nome por extenso, 
abreviatura entre traços (se for o caso) cidade (estado), país. Exemplo: Serviço de 
Enfermagem em Terapia Intensiva – HCPA – Porto Alegre (RS), Brasil. 
4.6  Texto do resumo: 
Para artigos originais, utilizar parágrafos nas subdivisões (Objetivo, Métodos, 
Resultados, Conclusão, escritos em negrito, caixa baixa com a primeira letra em 
maiúscula). Não colocar introdução ou discussão como itens separados. Apenas 
esses quatro itens serão considerados e o restante do texto será deletado.  
Os relatos de casos deverão conter uma breve introdução, descrição do caso e 
comentários, sem estruturação em parágrafos, ou seja, o resumo não deve ser 
estruturado.  
Deve-se evitar o uso de abreviaturas. Nos casos em que elas sejam absolutamente 
necessárias, deve-se colocar o significado por extenso da primeira vez em que elas 
são usadas. Não serão aceitas figuras e/ou tabelas; Referências não são necessárias, 
mas podem ser acrescentadas caso os autores julguem ser fundamental para o 
entendimento do resumo, dentro do limite de 400 palavras. 
 
5. Da apresentação dos trabalhos selecionados 
 
5.1  A apresentação dos Pôster será digital. Do formato dos Pôsteres: As orientações 
para confecção do pôster digital estão abaixo, ao final destas orientações. O título 
deverá ser o mesmo do resumo. Usar letras maiúsculas. Abaixo do título, colocar os 
nomes dos autores e a instituição. No texto, as orientações estão abaixo ao final. 
Fazer legendas para figuras e tabelas. Apresentar métodos, resultados e conclusões 
em seções separadas. Os autores deverão enviar o pôster digital até o dia 25 de 
junho de 2018 para o e-mail: 2018_simposio_temaslivres@abenti.org.br, formato do 
arquivo JPG e PDF, no nome do arquivo deverá conter: número de cadastro do 
trabalho_sobrenome do autor principal. Atenção para data limite para o envio do 
pôster digital. NÃO SERÁ PERMITIDA a inclusão do pôster no dia da apresentação 
do pôster. O apresentador deverá estar presente na data e horário determinado pela 
Comissão Científica, para a apresentação.  
 
6. Certificado 
 
6.1  O certificado será impresso por trabalho contendo o nome do autor e co-autores. 
6.2  A não apresentação do trabalho científico implicará em não fornecimento do 
certificado.  
 
7. Prêmio de pesquisa Débora Feijó Vieira 
 
7.1  Para concorrer ao prêmio de pesquisa os autores deverão se inscrever como 
tema livre e também para o prêmio e enviar dois resumos um de 400 palavras e o 
estendido de 1500 palavras. 
7.2  Além do resumo de 400 palavras já solicitado, os autores deverão encaminhar 
um outro resumo estendido de até 1500 palavras, formato word, letra Arial, Título 
tamanho 12 e Resumo tamanho 11, enviar no mesmo arquivo do tema livre, modelo 
do formulário disponível no site.   
7.3. Serão aceitos somente trabalhos de pesquisa, originais, inéditos, ainda não 
apresentados em outros congressos. 
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7.4  O resumo deverá ter no máximo 1500 palavras e obedecer estritamente às 
regras de formatação anunciadas para os temas livres. Resumos fora da padronização 
não serão considerados para análise. 
7.5  Textos do resumo: 
O resumo estendido deve conter a subdivisão: Introdução, Objetivo, Método, 
Resultados, Discussão, Conclusão e Referências Bibliográficas (até 3 referencias e 
Estilo Vancouver). Deve-se evitar o uso de abreviaturas. Nos casos em que elas sejam 
absolutamente necessárias, deve-se colocar o significado por extenso da primeira vez 
em que elas são usadas. Serão aceitas até 2 figuras ou 2 tabelas ou 1 figura e 1 
tabela. 
7.6  Os cinco melhores trabalhos selecionados farão apresentação oral, os 
demais serão selecionados para apresentação como pôster. Comunicação dos 
trabalhos selecionados será por e-mail até o dia 11/06/2018. Os trabalhos não 
selecionados para apresentação oral serão apresentados como pôster. 
7.7  Os três melhores trabalhos serão premiados com o certificado ABENTI. 
1º Lugar:  Tablete 
2º Lugar: inscrição para o V Simpósio Internacional de Enfermagem em Terapia 
Intensiva 
3º Lugar: um livro. 
7.8  Não poderão concorrer ao prêmio os membros da Comissão Científica e 
Diretoria da ABENTI e Departamento de Enfermagem da AMIB. 
 
8. Publicação dos Anais 
 
8.1 Os Anais do IV Simpósio Internacional de Enfermagem em Terapia Intensiva 
serão publicados via eletrônica no site da ABENTI, com registro no ISSN. 
8.2 Na submissão dos trabalhos considera-se que os autores concordam na 
publicação do seu trabalho nos Anais e publicados no site da ABENTI. 
8.3  Os anais serão publicados até 12/09/2018. 
 
9. Disposições Gerais 
 
9.1  Situações que não estejam previstas no presente regulamento serão resolvidas 
pela Comissão Científica do IV Simpósio Internacional de Enfermagem em 
Terapia Intensiva ABENTI. 
9.2 Dúvidas enviar e-mail para 2018_simposio_temaslivres@abenti.org.br 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PARA PRODUÇÃO DE PÔSTER PARA 

APRESENTAÇÃO DIGITAL 

  

 
 

Serão postadas até o dia 11/05/2018 nesse site. 

 


