
 

 
 

 

SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-BAHIA 2022 

AVANÇOS E CONQUISTAS NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA 
ENFERMAGEM 

17 A 20 DE MAIO DE 2022 

 

NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS 

 

O conteúdo dos trabalhos deverá trazer reflexões, impactos, contribuições e 
implicações referentes ao Exercício Profissional da Enfermagem. 

Os participantes poderão inscrever trabalhos que serão apreciados pela Comissão 
Científica do evento para, em caso de aprovação, serem apresentados durante o 
evento em Sessões Virtuais. 

Os trabalhos Científicos deverão ser submetidos na forma de resumo simples nas 
seguintes modalidades: Tese, Dissertação, Monografia, Pesquisa e Extensão ou 
Relato de Experiência. 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHO: 
 

A. Todos os autores do trabalho deverão estar inscritos no evento. 

B. Deverá ser nomeado 1 (hum) relator do trabalho. 

C. O relator será o único responsável para envio e recebimento de avaliação do 
trabalho perante a comissão avaliadora. 

D. O autor poderá ter inscrito apenas 1 trabalho na qualidade de relator. 

E. Para a inscrição, os trabalhos devem ser elaborados conforme as normas 
estabelecidas no presente instrumento. 

F. Os resumos deverão ser enviados entre os dias 02 e 04 de maio de 2022 para o e-
mail: resumo@coren-ba.gov.br 

G. Apenas os resumos enviados para o endereço de e-mail resumo@coren-ba.gov.br 
serão analisados pela comissão avaliadora dos trabalhos científicos. Não será aceito, 
em hipótese alguma, outra forma de entrega do trabalho e fora do prazo de envio.  

H. O resultado dos trabalhos aprovados e as orientações das apresentações, serão 
divulgados até às 18h00min do dia 13 de maio de 2022 através do site do Coren-
Bahia:  www.coren-ba.gov.br 

I. Somente os relatores dos trabalhos aprovados receberão o e-mail de confirmação. 

J. É condicionado o recebimento do certificado somente aos autores que executarem 
todas as etapas previstas no cronograma. 
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K. É vedado o uso de qualquer tipo de imagem e/ou figuras, de formar a assegurar o 
direito à imagem dos indivíduos e garantir a manutenção dos princípios éticos.  

 

2. EIXOS TEMÁTICOS PARA A CONFECÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 

Seguem os eixos temáticos a serem trabalhados na Semana de Enfermagem: 

 

ÁREA GERENCIAL E ASSISTENCIAL – modelos, experiências e práticas de 
enfermagem nos diversos ambientes e unidades de saúde, liderança em enfermagem, 
gestão em enfermagem;  

ÁREA DE TECNOLOGIAS, PESQUISAS E EDUCAÇÃO: pesquisas de campo, 
pesquisas clínicas, tecnologia da informação, tecnologia da comunicação, tecnologia 
biomédica, educação em saúde, processos de ensino e aprendizagem, educação 
permanente;  

ÁREA EMPREENDEDORISMO/INOVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE- 
inovações, gestões e práticas exitosas de empreendedorismo 
organizacional/institucional e empreendedorismo de negócios;  

ÁREA POLÍTICO/SOCIAL – projetos de lei que envolvam a categoria, como por 
exemplo, carga horária (30 horas) e piso salarial; valorização da enfermagem; práticas 
voltadas para a saúde mental dos profissionais de enfermagem; responsabilidade 
social; papel social da enfermagem; representação social da enfermagem; 

ÁREA LEGISLAÇÃO – Resoluções do Cofen, Código de Ética de Enfermagem, Ética 
e Bioética, Lei do Exercício Profissional, Políticas Públicas de saúde; 

 

Somente serão aceitos trabalhos que discorram sobre os eixos temáticos elencados 
acima. 

 

3. COMPOSIÇÃO DOS TRABALHOS 
 

O resumo deverá conter: introdução, objetivos, metodologia, resultados/discussão e 
conclusão/considerações finais. 

 

• O texto deverá ser digitado sem parágrafos, de acordo com a ABNT, devendo 
ter entre 250 e 500 palavras; 

• As citações e referências deverão estar de acordo com a ABNT; 

• O número (quantitativo) de referências citadas fica a critério dos autores 
(opcional); 

 



 

 
 

 

• Palavras Chaves: no máximo 5 (cinco); 

• O conteúdo dos resumos é de inteira responsabilidade de seus respectivos 
autores, bem como as opiniões neles expressas; 

• Os trabalhos de pesquisa de campo (originais) devem apresentar no seu 
resumo a resolução ou número de aprovação do CEP; 

• Trabalhos que NÃO atendam às regras não serão aceitos no evento; 

• Serão aceitos trabalhos somente na língua portuguesa; 

• Os resumos deverão ser enviados no formato Word com tamanho máximo de 
15MB; 

• Cada resumo poderá ter até 6 (seis) autores incluindo o relator, sendo 1 (um) 
autor principal e os demais co-autores; 

• O nome do autor/relator deverá ser colocado em primeiro lugar e sublinhado; 

• Os nomes dos demais autores devem ser separados por ponto e vírgula e com 
numeração de titulação sobrescrita. Ex: SILVA, João Santos¹; SOUZA, Maria 
da Silva¹; SANTOS, Ana Amorim¹; COSTA, José dos Santos² 

• As titulações dos envolvidos no trabalho devem ser separadas por ponto e 
vírgula, sendo o número correspondente a cada autor com sua respectiva 
titulação, sobrescrito. Exemplo: 1 Acadêmico de (nome do Curso); 2 
Especialista em (área); 3 Doutor em (área); 

• E-mail: deve ser inserido o do autor/relator abaixo das titulações dos autores; 

• Todos os trabalhos submetidos por estudantes serão obrigatórios constar o 
nome de um orientador (docente) como autor; 

• Instituição: nome(s) por extenso da(s) instituição(ões) a(s) qual(is) os autores 
estão vinculados, com a sigla entre parênteses. Ex: UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA BAHIA (UFBA); 

• Serão avaliados SOMENTE os trabalhos que seguirem as regras gerais 
supracitadas e a estruturação abaixo:  



 

 
 

 

 

TÍTULO 
 

 
Autores: SILVA, João Santos¹; SOUZA, Maria da Silva¹; SANTOS, Ana 

Amorim¹; COSTA, José dos Santos² 
1. Discente do curso de enfermagem Faculdade XXXX; 

2. Enfermeiro docente da Faculdade de enfermagem XXXX 
E-mail relator: relator@yahoo.com 

 
 

Texto corrido e sem parágrafos: Introdução, objetivo, metodologia, 
resultados/discussão, considerações finais e referências (opcional). 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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4. APRESENTAÇÃO DO RESUMO 
 

O resumo será apresentado exclusivamente de forma virtual, através de plataforma a 
ser definida e publicada posteriormente nas redes sociais e no site do Coren-Bahia 
(www.coren-ba.gov.br).  
Apresentação Oral: Os trabalhos selecionados serão apresentados em data, horário 

e local específicos determinados pela comissão científica. Cada apresentador terá 

entre 05 (cinco) e 10 (dez) minutos para a apresentação. O formato deverá ser em 

Power Point, com o número de slides que não ultrapasse o tempo destinado à sua 

apresentação.  

 

5. PREMIAÇÃO 
 

Os 03 (três) trabalhos com melhor avaliação, pela Comissão Avaliadora, serão 

homenageados, através de menção honrosa, na solenidade de encerramento da 

Semana de Enfermagem e os autores receberão uma placa de premiação.  

 
6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ETAPA DATA/PERÍODO 

Submissão dos trabalhos 02 a 04/05/2022 

Avaliação dos trabalhos 09 a 13/05/2022 

Divulgação do resultado final da 
avaliação – lista de aprovados 

13/05/2022 

Apresentação dos trabalhos aprovados 17 e 18/05/2022 

Divulgação dos trabalhos premiados – 
Encerramento da Semana de 
Enfermagem 

20/05/2022 

 

 
Salvador, 28 de abril de 2022. 

 
 

 
Comissão Científica  

Semana de Enfermagem do Coren-Bahia 


