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A III SEMANA DA ENFERMAGEM HRSC 
Cuidado e a Segurança do Paciente: uma experiência interdisciplinar”
envolverá apresentações de trabalhos científicos no formato banner projetado, 
que serão selecionados pela comissão científica para devida apresentação, 
conforme os seguintes eixos temáticos:

 

• Segurança do Paciente;
• Gestão em Saúde;
• Assistência em Saúde;
• Educação Permanente em Saúde
 

Orientações sobre submissão de resumos:

• As submissões dos trabalhos dar
de 2019, sendo que o prazo máximo para o envio dos resumos será até 
às 20 horas do dia 20 de maio.

• Serão aceitos no máximo seis (06) autores por resumo, incluindo o autor 
principal o qual será o apresentador.

• Serão aceitos no máximo três (03) resumos por autor principal
esse, ser co-autor de uma quantidade indeterminada de resumos.

• O proponente deve indicar em qual dos 
enquadra o trabalho:

 
1. Segurança do Paciente;
2. Gestão em saúde
3. Assistência em Saúde;
4. Educação Permanente em Saúde.

 
O resumo deve ser conciso (400 palavras sem contar com as referências e 
palavras- chaves), devendo conter:
Resultados, Conclusões, Palavras
http://decs.bvs.br); Referências em formato ABNT. Utilizar fonte Arial, tamanho 
12, espaçamento 1,5 entre linhas.
figuras.  
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EDITAL 

SUBMISSÃO DE RESUMOS 

 

SEMANA DA ENFERMAGEM HRSC com o tema:“A 
Cuidado e a Segurança do Paciente: uma experiência interdisciplinar”
envolverá apresentações de trabalhos científicos no formato banner projetado, 

selecionados pela comissão científica para devida apresentação, 
conforme os seguintes eixos temáticos: 

Segurança do Paciente; 
de; 

Assistência em Saúde; 
Educação Permanente em Saúde. 

Orientações sobre submissão de resumos:  

As submissões dos trabalhos dar-se-ão no período de 15
de 2019, sendo que o prazo máximo para o envio dos resumos será até 
às 20 horas do dia 20 de maio. 

Serão aceitos no máximo seis (06) autores por resumo, incluindo o autor 
será o apresentador. 

Serão aceitos no máximo três (03) resumos por autor principal
autor de uma quantidade indeterminada de resumos.

O proponente deve indicar em qual dos quatro (04) eixos
enquadra o trabalho: 

do Paciente; 
Gestão em saúde; 
Assistência em Saúde; 
Educação Permanente em Saúde. 

O resumo deve ser conciso (400 palavras sem contar com as referências e 
chaves), devendo conter: Introdução, Objetivo(s), Método, 

Resultados, Conclusões, Palavras-chaves (3 a 5, consultar o site 
http://decs.bvs.br); Referências em formato ABNT. Utilizar fonte Arial, tamanho 
12, espaçamento 1,5 entre linhas. Não deve conter tabelas, gráficos ou 
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Qualidade do 
Cuidado e a Segurança do Paciente: uma experiência interdisciplinar” , 
envolverá apresentações de trabalhos científicos no formato banner projetado, 

selecionados pela comissão científica para devida apresentação, 

5 a 20 de maio 
de 2019, sendo que o prazo máximo para o envio dos resumos será até 

Serão aceitos no máximo seis (06) autores por resumo, incluindo o autor 

Serão aceitos no máximo três (03) resumos por autor principal, podendo 
autor de uma quantidade indeterminada de resumos. 

quatro (04) eixos  temáticos  se 

O resumo deve ser conciso (400 palavras sem contar com as referências e 
Introdução, Objetivo(s), Método, 

chaves (3 a 5, consultar o site 
http://decs.bvs.br); Referências em formato ABNT. Utilizar fonte Arial, tamanho 

Não deve conter tabelas, gráficos ou 
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• A inscrição de resumos deve ser realizada por meio de envio ele
para o email hrsc.eventos@isgh.org.br
do e-mail  da seguinte forma
conforme o eixo temático escolhido

• No e-mail, anexar do
disponibilizados a seguir neste documento: 
a) Identificação dos autores (Anexo 1)
b) Informações do resumo (sem identificação dos autores ) (Anexo 
2)  

• Divulgação dos trabalhos aprovados:
• Os trabalhos aprovados

 

Formato de apresentação:

• Apresentação em banner
- Dimensão do banner
- Os banners deverão conter os seguintes conteúdos:

� Título (é obrigatório que o título do 
resumo) 

� Nomes dos autores e filiação institucional

� Introdução; Objetivo; Método; Resultados; Conclusõe s; Referências

- Tempo de apresentação: 10 minutos

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES

Email: hrsc.eventos@isgh.org.br

 

Coordenação da Comissão Científica: 

Patrícia de Lemos Negreiros e Raphaela Mota Feitosa Vasconcelos
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A inscrição de resumos deve ser realizada por meio de envio ele
hrsc.eventos@isgh.org.br, com identificação no 

mail  da seguinte forma: “Resumo – Eixo ‘x’ ”, onde x é 1, 2 , 3
eixo temático escolhido.  

mail, anexar dois arquivos em word, relativos a
disponibilizados a seguir neste documento:  

dentificação dos autores (Anexo 1)   
nformações do resumo (sem identificação dos autores ) (Anexo 

Divulgação dos trabalhos aprovados: 29 de abril de 2019 
Os trabalhos aprovados, serão informados por e-mail. 

Formato de apresentação:  

Apresentação em banner  projetado: 
Dimensão do banner: 90 cm (largura) x 120 cm  (altura)
Os banners deverão conter os seguintes conteúdos: 

(é obrigatório que o título do banner seja idêntico ao título do 

Nomes dos autores e filiação institucional  

Introdução; Objetivo; Método; Resultados; Conclusõe s; Referências

de apresentação: 10 minutos 

PARA MAIS INFORMAÇÕES : 

Email: hrsc.eventos@isgh.org.br 

Coordenação da Comissão Científica:  

Patrícia de Lemos Negreiros e Raphaela Mota Feitosa Vasconcelos
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A inscrição de resumos deve ser realizada por meio de envio eletrônico 
, com identificação no “assunto ” 

Eixo ‘x’ ”, onde x é 1, 2 , 3 ou 4 

is arquivos em word, relativos aos formulários 

nformações do resumo (sem identificação dos autores ) (Anexo 

 

(altura) 

seja idêntico ao título do 

Introdução; Objetivo; Método; Resultados; Conclusõe s; Referências  

Patrícia de Lemos Negreiros e Raphaela Mota Feitosa Vasconcelos 
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Formulário A: Identificação do(s) 

 

TÍTULO DO RESUMO: 
 
(MÁXIMO DE 20 PALAVRAS)  

 
 
 
 
 

NOME COMPLETO DOS 
AUTORES E FILIAÇÃO 
INSTITUCIONAL: 
 
(ATÉ 6 AUTORES) 

 
 
 
 
 
 

  
 

Dados do autor apresentador:

NOME:  
 

EMAIL:  
 

TELEFONE:  
 

CIDADE:  
 

ESTADO:  
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ANEXO 1 - FORMULÁRIO A 

Formulário A: Identificação do(s) Autor(es)  

Dados do autor apresentador:  
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Formulário B: Informações do Resumo

Indicação do Eixo Temático para inscrição do trabal ho (marque apenas uma opção com “X”)

(    ) 1. Segurança do Paciente 

(    ) 2. Gestão em saúde 

(    ) 3. Assistência em Saúde 

(    ) 4. Educação Permanente em Saúde
 
 

 
TÍTULO: 
 
(ATÉ 20 PALAVRAS) 
 

 
 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: 
 
(3 A 5) 
 

 
 
 

RESUMO: 
 
(ATÉ 400 PALAVRAS)  
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ANEXO 2 - FORMULÁRIO B 

 

Formulário B: Informações do Resumo  

 

Indicação do Eixo Temático para inscrição do trabal ho (marque apenas uma opção com “X”)

Educação Permanente em Saúde  
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Indicação do Eixo Temático para inscrição do trabal ho (marque apenas uma opção com “X”)  


