Para submeter seu trabalho, clique no botão acima ou acesse o link:
http://www.eem.ufam.edu.br/
Data limite para envio de resumo de trabalho científico :08
08/06/2017
Normas para inscrição de trabalhos
Os tipos de trabalho podem ser: relato de experiência nos serviços de saúde
ou comunidades, intervenção, pesquisa, extensão, trabalho de conclusão de
curso de graduação, especialização, mestrado ou doutorado ou qualquer
outra pesquisa científica ainda não publicada.
Os trabalhos deverão ser encaminhados, sob a forma de resumo(de
resumo
250 a
300 palavras) com título (em letras maiúsculas),, introdução, objetivos,
metodologia, resultados, conclusão, contribuições / implicações para a
Enfermagem. Não deverá apresentar referências bibliográficas, nem
figuras, tabelas ou quadros.
O texto deverá ser digitado sem parágrafos, de acordo com a norma
culta,na
na fonte Times New Roman 12, espaço simples entre linhas.
linha

Abaixo do título, deverão constar o nome completo dos autores,
sublinhando-se o nome do apresentador. Ao final do texto, deverão ser
incluídos, até três descritores (DECsBireme - http://decs.bvs.br/) e um dos
eixos temáticos do evento:
a)
(Re)Significando o cuidado de enfermagem na dimensão
sociocultural e étnica;
b)
O trabalho da Enfermagem na área indígena e os desafios da
sistematização das práticas;
c)
Educação em Enfermagem nos diferentes cenários da área indígena;
d)
Enfermagem em Saúde Pública e Epidemiologia em área indígena;
e)
Gestão de enfermagem e serviços de saúde em área indígena.
No rodapé deverá constar a categoria profissional, cargo ou função dos
autores, instituição de origem e o endereço eletrônico válido do
apresentador para contato.
Critérios de avaliação dos resumos
Além dos requisitos de preparação dos resumos descritos acima, o processo
de avaliação seguirá as regras a seguir:
1. O resumo deve ser relevante para o tema do congresso e estar
relacionado ao eixo temático escolhido.
2. O resumo deve ser escrito de maneira clara, coerente e objetiva.
3. O resumo deve apresentar coerência metodológica.
Modalidade de apresentação dos trabalhos
Haverá só uma forma de apresentação de trabalho: o pôster. Deverá ser
confeccionado em formato de banner com dimensões de120 cm altura por
90 cm de largura (de preferência em papel). Os banners serão afixados e
retirados sob a responsabilidade dos autores no local previsto para cada
eixo temático, conforme numeração da cada pôster, e permanecer durante
todo o evento. Na sessão de pôster (13:00 às 14:30), é recomendado que
haja um dos autores perto do pôster para debater eventualmente com as
pessoas interessadas pelo trabalho apresentado.

Premiação dos trabalhos
Os trabalhos que serão classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar,
obedecendo à pontuação conferida pelos avaliadores, receberão menção
honrosa de acordo com a sua colocação.
Inscrição dos
os apresentadores
É obrigatório que o apresentador esteja inscrito ao evento para que o
trabalho seja aceito para a apresentação.
apresentação. O apresentador Associado da
ABEn deverá enviar o comprovante digitalizado, no formato pdf ou jpeg,
de quitação da anuidade de 2016, quando fizer sua inscrição.

Para se inscrever no evento, clique no botão acima ou acesse o link:
http://www.eem.ufam.edu.br/
Valores para ASSOCIADOS da ABEn
Valores para Associados da ABEn

CATEGORIA
Enfermeiro
Técnico/Auxiliar
de
Enfermagem
Estudante de graduação e de
pós-graduação
Estudante de curso Técnico
de Enfermagem

Valores para Não Associados da
ABEn e outros profissionais

VALO CATEGORIA
R (R$)
100,00 Enfermeiro
60,00 Técnico/Auxiliar
de
Enfermagem
50,00 Estudante de graduação e
de pós-graduação
30,00 Estudante de curso Técnico
de Enfermagem

VALO
R (R$)
150,00
80,00
75,00
40,00

Obs.: Se você não é associado, associe-se
associe à ABEn de seu Estado e tenha direito
a pagar os valores especiais da tabela acima. Para associar-se
associar se clique aqui »

