
IV MOSTRA DE PRODUÇÃO DISCENTE DA ÁREA DE SAÚDE DA UPE. CAMPUS 

PETROLINA 

 

 

ORIENTAÇÃO PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS 

 

Os trabalhos submetidos à IV MOSTRA DE PRODUÇÃO DISCENTE DA ÁREA 

DE SAÚDE DA UPE, serão apresentados em sessões de comunicação oral na tarde do dia 06 

de junho de 2014, no prédio de Saúde da UPE. Campus Petrolina. A inscrição do Resumo 

simples está condicionada ao registro (inscrição) de todos os discentes autores do trabalho na 

IV Semana de Enfermagem. Será aceita a submissão de até dois trabalhos por autor 

apresentador;  

Poderão submeter resumos estudantes da área de Saúde e Ciências Biológicas, 

vinculados a um tutor/orientador. Podem ser inscritos trabalhos teóricos (revisão de literatura, 

estudos metodológicos), relato de pesquisa, de extensão, de monitoria e de experiência prática 

e correlatos. O desenvolvimento dos estudos, vinculados a um dos quatro eixos temáticos, 

pode se encontrar parcialmente concluído ou concluído; 

Os manuscritos devem estar em formato word (a partir da versão 2007), seguindo a 

normatização da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): folha de tamanho A4, 

com margens de 3 cm na parte superior e esquerda, e de 2 cm na parte inferior e direita, com 

espaçamento 1,5 entre as linhas, em fonte Times New Roman, tamanho 12. 

A primeira linha deve conter o título centralizado com letras maiúsculas, em negrito, 

fonte 14, com limite de 15 palavras. A segunda linha deve apresentar o nome completo dos 

autores (até seis) iniciando-se com o nome do autor apresentador e os demais em ordem 

alfabética, e a terceira linha apresenta suas afiliações institucionais (i.e. Curso de 

Enfermagem, Universidade de Pernambuco, Petrolina, PE, Brasil). A terceira linha deverá 

conter o Eixo escolhido: 

A) Eixo Temático I. Sociedade, Cultura e Cuidado em Saúde. Trabalhos que tragam 

reflexões epistemológicas, éticas e políticas sobre aspectos relacionados à saúde e a 

diversidade de sentidos do processo saúde-doença-cuidado: Questões do debate 

epistemológico e sobre paradigmas da saúde e racionalidades médicas; Estudos que 

explorem a complexidade do sentido de saúde/doença/cura; Estudos sobre sentidos de 

normalidade e patologia; Estudos que explorem a fé, oração e meditação como 

elementos de cuidado e cura etc.; Direitos à saúde e a vida; Desigualdade social e 

tratamento humanizado na saúde; Aspectos éticos, diversidade cultural, 

epistemológica, tradições e práticas no campo da saúde; Políticas públicas afirmativas, 

inclusivas e de combate a preconceitos: grupos étnicos/raciais, gênero, geração, idades 



e classe; Fitoterapia, usos e práticas alternativas na saúde; Atenção integral a saúde e 

sistemas de cuidado, autocuidado e Cuidado de si; Aspectos pertinentes à 

consideração e à intervenção de processos de biosaúde; 

B) Eixo temático II. Trabalho e trabalhadores, Educação Permanente e formação, 

Práticas integrativas. Trabalhos que abordem aspectos variados da formação em 

saúde, alguns exemplos: Estudos que explorem a multi, inter e transdisciplinaridade na 

formação em saúde; Metodologias ativas e experienciais de Educação; Educação 

Popular em Saúde; Formação em serviço; Trabalho e trabalhadores da saúde; trabalhos 

que aprofundem a teoria e prática das ações em redes interativas na formação; 

 

C) Eixo temático III – Saúde Coletiva, Redes de saúde e Vigilância em saúde: 

Promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos; Saúde Mental; práticas e políticas 

de Saúde, processos de saúde e doença na coletividade com foco na mortalidade, 

morbidade, nutrição; Saúde do Trabalhador; doenças negligenciadas de importância 

em Saúde Pública; Epidemiologia e saúde dos grupos etários; Vigilância das doenças 

crônicas não transmissíveis, da violência e acidente, da imunização; Redes de saúde e 

Avaliação de sistemas de informação em saúde; 

 

D) Eixo temático IV - Atenção e Gestão na Saúde complexa. 

Trabalhos com temas variados relativos ao hospital e a clinica médica: Assistência em 

cuidados clínicos, cirúrgicos; paciente crítico e terminal; urgência e emergência; Home 

care; Reabilitação; Administração e gestão de instituições de saúde; Auditoria, 

ouvidoria, controle, regulação e avaliação; Política do SUS para essa área; Questões 

da previdência privada nos hospitais públicos. 

 

Os resumos, em português, devem ser estruturados e conter entre 250 e 300 palavras, 

destacando os seguintes itens: Introdução, Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusão. 

Citações bibliográficas não devem ser incluídas. Devem ser redigidos de maneira objetiva, 

mantendo linguagem adequada ao estudo, ressaltando a terminologia científica condizente. 

 

Recomendações: 

1. O objetivo deve iniciar com verbo no infinitivo e descrever claramente o objeto de 

estudo; 

2. Os métodos apresentam: tipo de estudo/abordagem; amostra ou sujeitos; instrumento 

e procedimentos para a coleta e análise dos dados; aspectos éticos; 

3.  Nos resultados destaque os principais achados do seu estudo; 

4. A conclusão deve responder ao objetivo proposto. 

 



As palavras-chave devem ser indicadas logo abaixo do resumo, extraídas do 

vocabulário “Descritores em Ciências da Saúde” (http://decs.bvs.br/).  

Os resumos deverão ser enviados até 20.05.2014, até às 18h para o email: 

mostraenfupe@yahoo.com.br. O assunto do email deverá ser nomeado com o eixo escolhido 

pelos autores (Eixo I, Eixo II, Eixo III ou Eixo IV). O arquivo enviado em word (a partir da 

versão 2007) deverá ser nomeado com o nome do autor que irá apresentar o trabalho. No dia 

28.05.2014 serão divulgados os resumos aprovados para a apresentação oral, via email do 

autor que submeteu o resumo. Também será afixada uma lista de aprovados por eixo 

temático, no dia 29.05.2014, na porta da sala do colegiado de Enfermagem;  

Os certificados serão enviados para o e mail do autor-apresentador no prazo de até sete 

dias úteis da realização do evento, constando o título do trabalho apresentado e os nomes dos 

autores; 

As inscrições serão realizadas na Sala do Colegiado de Enfermagem - UPE Campus 

Petrolina, endereço: BR 203, KM 2, s/n. Campus Universitário. Vila Eduardo.Petrolina – PE. 

56.328-903, com as estagiárias a partir do dia 6 de maio, no horário das 8h às 12h e das 14h 

às 18h. 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADE                                                                        DATA LIMITE 
 

Período de envio de Resumo simples:                          07/05 a 20/05/2014 (até 18h)  

Divulgação dos resumos aprovados                                        28/05/2014 

Divulgação dos locais de apresentação                                   02/06/2014 

Apresentação dos trabalhos (14 às 18h)                                  06/06/2014 

Entrega dos certificados                                                          Até sete dias úteis da     

                                                                                                  realização do evento 

 

Quaisquer esclarecimentos entrar em contato via e-mail: 

mostraenfupe@yahoo.com.br. 

 

Comissão Científica 

Professoras: Maria Elda Alves de Lacerda Campos 

Maria Emília Ferraz Almeida de Melo 

Rachel Mola de Mattos 

Thereza Christina da Cunha Lima Gama 

 

Petrolina 07.05.2014. 

http://decs.bvs.br/

