Instituto Educacional Santo Agostinho - IESA
IV CONGRESSO NORTE MINEIRO DE ENFERMAGEM

A COORDENAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO DE ENFERMAGEM do Instituto Educacional Santo
Agostinho faz saber que fará realizar o IV CONGRESSO NORTE MINEIRO DE ENFERMAGEM, com o
tema: “EVIDÊNCIAS NA ENFERMAGEM: FOCO NO EMPREENDEDORISMO, GESTÃO DO CUIDADO,
ÉTICA E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL”, que acontecerá na cidade de Montes Claros (MG), nos dias
08, 09 e 10 de maio de 2019, no Auditório das Faculdades Santo Agostinho, de 19h30min às
22h30min, no Campus JK, localizado na Av. Osmane Barbosa, 937 –Bairro JK, na cidade de Montes
Claros. Nas palestras será abordado o tema central do evento e quais os desafios da aplicação de
conhecimentos e habilidades organizados na forma de dispositivos, procedimentos e sistemas
desenvolvidos para resolver um problema de saúde e melhorar a qualidade de vida.

Disposições Gerais
1. INSCRIÇÃO
Os interessados em inscreverem-se no IV CONGRESSO NORTE MINEIRO DE ENFERMAGEM,
deverão fazê-lo, por meio do preenchimento do formulário de inscrição disponível no site
eventosfasa.edu.br.
O pagamento da taxa de inscrição lhe assegurará o direito de participar somente das atividades
constantes na programação científica do evento.
1.1 Valores de Inscrição
Categoria
Público externo

Valor até 22/04
RS70,00

Valor após 22/04
RS80,00

Público interno

RS60,00

RS65,00

Observação
Direito a uma submissão de
Trabalho Científico e um
minicurso
Direito a uma submissão de
Trabalho Científico e um
minicurso

*Para submissões de trabalhos científicos adicionais, o valor para inscrição será de R$ 10,00 (dez reais).

2. SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
Para que haja a exposição de PÔSTER, há necessidade de prévia inscrição de um resumo simples. O
período de inscrição para o IV CONGRESSO NORTE MINEIRO DE ENFERMAGEM é de 12 de abril a
30 de abril de 2019.
OS RESUMOS SERÃO PUBLICADOS NO ANAIS DO IV CONGRESSO NORTE MINEIRO DE
ENFERMAGEM.

As submissões deverão ser feitas pelo e-mail: congressoenfermagem@fasa.edu.br
 Cada trabalho poderá ter um autor e até seis co-autores, sendo necessário a confirmação da
inscrição do autor ou co-autor (es) no congresso. Para tal, ao enviar o arquivo do trabalho
científico, é necessário enviar o comprovante de inscrição do autor ou co-autor para o email: congressoenfermagem@fasa.edu.br, juntamente com o resumo em formato word.doc.
 Cada trabalho poderá ser inscrito em apenas uma modalidade (Resumo Simples).
 Cada primeiro autor poderá apresentar apenas dois trabalhos. No entanto, no valor da
inscrição está incluído apenas de uma submissão de Resumo Simples. Caso o primeiro autor
interesse por submissões adicionais deverá informar no ato da inscrição, sendo cobrado
valor adicional de R$ 10,00 por Resumo Simples. Uma mesma pessoa poderá ser co-autora
de diversos trabalhos.
 Trabalhos que envolvam seres humanos devem enviar juntamente com os arquivos
mencionados anteriormente o parecer consubstanciado emitido por Comitê de Ética e
Pesquisa autorizando a realização do estudo.
 Os nomes dos autores deverão aparecer no corpo do resumo para o processo de avaliação.
 Após a submissão dos trabalhos, nenhuma alteração poderá ser feita além da referida
anteriormente.
 Os trabalhos serão revisados pela comissão científica podendo ser aprovados sem correções
ou rejeitados em caráter irrevogável, não cabendo recurso contra a decisão da comissão
avaliadora.
 Serão aceitos trabalhos com resultados parciais.
 Todas as informações contidas nos trabalhos são de inteira responsabilidade dos autores e
co-autores.
 O prazo para envio dos trabalhos científicos se encerra às 23h59min do dia 30/04/19. A
divulgação dos trabalhos aprovados para apresentação será disponibilizada até às 23h59min
do dia 06/05/19, no site do evento.
2.1 Modalidades de trabalhos científicos
Os trabalhos deverão apresentar rigor teórico-metodológico e atender as normas abaixo:
2.1.1 Resumo Simples
- Formatação: digitalizado no editor de texto “Word for Windows, em página A4, fonte Times New
Roman, tamanho 12, espaçamento simples, com margem superior de 5 cm, esquerda de 2 cm,

inferior e direita de 2 cm. É necessário que se respeitem as margens para que o cabeçalho do IV
Congresso Norte-Mineiro de Enfermagem.
- Estrutura elementos pré-textuais: Titulo (negrito, caixa alta, centralizado, fonte Times New Roman,
tamanho 14, espaçamento simples, com no máximo 100 caracteres). Autores (a um espaço simples
do título, negrito, alternando caixa alta e baixa, centralizado, fonte Times New Roman, tamanho 11,
espaçamento simples). Devem ser evitados o uso de siglas e abreviaturas. Cada autor deve ter um
número sobrescrito que identifique a sua institucionalização. Institucionalização: apresentar a
instituição que cada autor se encontra vinculado (a um espaço simples do título, alternando caixa
alta e baixa, alinhado a direita, fonte Times New Roman, tamanho 10, espaçamento simples).
- Estrutura elementos textuais: texto justificado e estruturado contendo Objetivo, Metodologia,
Resultados e Conclusão (fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples, com no
mínimo 100 e no máximo 250 palavras). Devem ser evitados o uso de siglas e abreviaturas.
- Estrutura elementos pós-textuais: Palavras-chave (3 a 5 palavras apresentadas logo abaixo do
resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave: separadas entre si por ponto e finalizadas
também por ponto. A expressão Palavras-chave terá que configurar em negrito. Tanto a expressão
Palavras-chave quanto as referidas palavras, figurarão em fonte Times New Roman, tamanho 12,
espaçamento simples. Estes descritores, quando compatíveis, devem estar de acordo com os
padrões do Index Medicus, que podem ser consultados no endereço eletrônico: http://decs.bvs.br/.
2.1.2 Critérios para a avaliação dos resumos
Além dos requisitos de preparação dos resumos listados, o processo de avaliação seguirá as regras
a seguir:
a) O conteúdo do resumo deve ser relevante, apresentar coerência teórica e metodológica.
b) Encadeamento lógico entre as partes do resumo, tornando a totalidade do texto consistente
e compreensível para o leitor.
c) Deve ser escrito de maneira clara, coerente e concisa.
Os Resumos inscritos serão analisados pela Comissão de Avaliação, constituída e nomeada pela
Coordenadoria Acadêmica de Enfermagem do Instituto Educacional Santo Agostinho. Os resultados
da avaliação contendo a lista dos Resumos aprovados serão divulgados pela Comissão Organizadora
do evento no dia 06 de maio de 2019, na página eletrônica eventosfasa.edu.br.

2.1.1.2 Normas Para Apresentação Do Trabalho
Os trabalhos na forma de Pôster deverão obedecer a sequência do Resumo Científico inscrito e ser
apresentados conforme as seguintes normas:
a) largura do pôster de 80 (oitenta) centímetros;

b) altura do pôster 100 (cento) centímetros;
c) confeccionado em lona ou papel;
d) utilizar, se possível, ilustrações (tabelas, quadros, esquemas, figuras, fotos, etc.) para o item
resultados.
e) O tempo de apresentação deverá ser de 05 (cinco) minutos.
2.2 Local, Data e Horário da Apresentação
A Exposição de Pôster será no dia 10 de maio de 2019, com atividades a partir das 19h00min no
Campus JK, localizado na Av. Osmane Barbosa, 937 – Bairro JK, na cidade de Montes Claros- MG. Os
pôsteres serão afixados em local indicado pela Comissão Avaliadora.
2.3 Premiação dos Trabalhos Científicos
Os três melhores trabalhos na modalidade de apresentação pôster receberão Prêmio de Menção
honrosa.
2.4 Da Coordenação de Apresentação
A Comissão Organizadora do evento indicará uma comissão para cada local de apresentação dos
trabalhos científicos.
2.5 Da Certificação
Os certificados serão disponibilizados online no site eadfasa.com.br até o dia 01/06/2019. Para
resumos apresentados será emitido um único certificado, contendo o nome de todos os seus
autores, conforme a sequência informada na ficha de inscrição. Ao participante de minicursos será
emitido um certificado de participação por atividade realizada.
Montes Claros, 10 de abril de 2019

_________________________________________
Prof. Ms. Rosana Franciele Botelo Ruas
Coordenadora do Curso de Graduação em Enfermagem

