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EDITAL RETIFICADO 

EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS - X SEMANA DE ENFERMAGEM-

2018 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMO EXPANDIDO 

A comissão científica da X Semana de Enfermagem, torna público o presente edital, visando a 

submissão e seleção de trabalhos científicos para apresentação durante o evento que ocorrerá nos dias 21 

e 22 de Maio de 2018, na Universidade Federal de Jataí, com o seguinte tema: "Centralidade da 

Enfermagem nas dimensões do cuidar: inovações e conquistas". 

1. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

1.1 Todos os interessados podem participar do processo de submissão, no entanto os trabalhos devem  ser 

inéditos na área de ciências da saúde e NÃO devem ter sido submetidos a outros eventos científicos e/ou 

periódico.  

1.2 Os resumos dos trabalhos devem ser enviados para avaliação exclusivamente para o endereço 

eletrônico: cientifica.senf@gmail.com, até o dia 09 de maio de 2018.  

Obs. No corpo do e-mail deverá constar as seguintes informações: nome dos autores, nome do trabalho 

e eixo temático no qual o resumo se enquadra. 

1.3 Para submeter o trabalho, o autor principal deve estar obrigatoriamente inscrito na X Semana de 

Enfermagem da Universidade Federal de Jataí. 

1.4 Os trabalhos submetidos serão apresentados na forma de "Apresentação Oral". 

1.5 A indicação dos autores, bem como do expositor, deve ser feita no momento da submissão, em campo 

específico acessando o endereço: https://goo.gl/forms/8B72DWYIXziNZUPi2 

Obs. Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Na submissão, seguir a seguinte ordem: autor 

principal, coautores, orientador. 

1.6 Os trabalhos deverão ser compostos por, no máximo: 6 (seis) autores, sendo 1 (um) autor principal e  

5 (cinco) co-autores. O orientador deve ser obrigatoriamente incluído no trabalho. 

1.7 Cada inscrição de submissão dará direito ao envio de dois trabalhos. Cada participante poderá ser 

primeiro autor em até dois trabalhos sem limite de co-autoria.  

Obs. Caso o autor submeta dois trabalhos, este deverá realizar apenas uma inscrição de submissão. No 

momento do envio do resumos para o e-mail cientifica.senf@gmail.com este deverá ANEXAR NA 

MESMA MENSAGEM os dois trabalhos a serem avaliados. 

2. Eixos Temáticos 

2.1 Serão aceitos, independentemente da categoria escolhida, trabalhos nas seguintes áreas temáticas: 

2.1.1 Saúde Coletiva 

2.1.2 Saúde do Adulto e Idoso 

2.1.3 Saúde da mulher e Criança 

2.1.4 Gestão dos serviços da Saúde 

2.1.5 Saúde Mental  

https://goo.gl/forms/8B72DWYIXziNZUPi2
mailto:cientifica.senf@gmail.com
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3. REGRAS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS RESUMOS 

3.1 O modelo do resumo expandido poderá ser encontrado no Anexo 1 deste Edital.  

3.2 As pesquisas com seres humanos devem ser aprovadas por um Comitê de Ética em Pesquisa, 

respeitando a Resolução 466 de 12 de Dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Tal aprovação 

deve ser explicitada no tópico "material e métodos" do resumo. 

3.3 Após o envio do resumo, não serão permitidas, sob qualquer hipótese, correções ou alterações no 

texto, devendo este ser publicado exatamente como foi submetido, salvo em caso de correção solicitada 

pela comissão científica. 

3.4 O título deve conter até 300 caracteres com espaços e estar em caixa alta e em negrito. 

3.5 RESUMO EXPANDIDO 

 O resumo deve ser redigido utilizando-se o programa Microsoft Word
®

, sendo o idioma 

constante no resumo em português do Brasil, com limite máximo de 2 (duas) páginas,  com fonte Times 

New Roman, tamanho 12, espaço simples em todo o texto, margens de 2,5 cm e tamanho do papel A4. As 

figuras, quadros e/ou tabelas devem ser numerados sequencialmente, apresentados no corpo do trabalho e 

com título apropriado. Nas figuras o título deve aparecer abaixo das mesmas e nos quadros ou tabelas 

acima. Todas as figuras devem apresentar resolução mínima de 300 dpi, com extensão.jpg. 

O resumo expandido deverá conter: 

 Título: maiúsculo, negrito, centralizado, fonte Times New Roman 12; 

 Autor (es): primeira letra de cada sentença maiúscula, centralizado, fonte Times New Roman, 

tamanho 12, separados por vírgula [,] com ponto final após o último autor [.]. O nome do apresentador 

deverá estar sublinhado, na ordem de nome e sobrenome; 

 Instituição/entidade de vínculo dos autores, endereço para correspondência e contato: deverá 

vir em notas logo abaixo do primeiro autor, identificados por números sobrescritos, usando fonte Times 

New Roman, tamanho 12, espaço simples, incluindo o endereço e contato do autor responsável pela 

correspondência, começando pela instituição a qual estejam vinculados; 

 No resumo deverá constar as seguintes seções: Introdução; Material e Método; Resultados e 

Discussão (esta seção poderá conter, além do texto, tabelas e figuras); Conclusão e Referências. 

 Citações: todas as citações presentes no texto devem fazer parte das referências e seguir o 

sistema autor-data (NBR 10520, ago. 2002, disponível em : http://www2.uesb.br/biblioteca/wp-

content/uploads/2016/05/NBR-10520-CITAÇÕES.pdf); 

 Referências: devem ser apresentadas em ordem alfabética de sobrenome e todos os autores 

incluídos no texto deverão ser listados. As referências devem ser efetuadas baseados na NBR 6023, ago. 

2002, disponível em: http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/abntnbr6023.pdf 

4. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS RESUMOS 

4. 1 Trabalhos que não seguirem os critérios estabelecidos na seção 3 deste edital, serão imediatamente 

desclassificados. 

4.2 Os resumos serão avaliados por uma Comissão Científica formada por pesquisadores e professores 

universitários, definida pela Comissão organizadora da X Semana de Enfermagem. 
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4.3 Cada resumo será avaliado por 02 profissionais distintos que, obrigatoriamente, não sejam 

orientadores do mesmo. 

4.4 O resumo obterá uma nota referente à média aritmética das notas individuais dos avaliadores, que será 

baseada nos seguintes critérios: 

- Relevância e originalidade na área; 

- Adequação da metodologia ao tipo de estudo e aos objetivos do trabalho; 

- Correspondência entre objetivos e conclusão; 

- Potencial aplicabilidade dos dados/resultados apresentados; 

- Redação do resumo e linearidade da descrição; 

- Adequação do corpo do resumo às normas dispostas no presente edital 

5. RESULTADOS 

5.1 Os trabalhos selecionados serão relacionados no site https://enfermagem.jatai.ufg.br, e os autores 

receberão e-mail de notificação de aceite até o dia 16 de maio de 2018. 

5.2 O local e horário das exposições, que ocorrerão no dia 22 de maio de 2018, serão indicados no site 

https://enfermagem.jatai.ufg.br até o dia 16 de maio de 2018. 

6. APRESENTAÇÃO CATEGORIA ORAL 

6.1 Os trabalhos selecionados serão apresentados, exclusivamente, por meio de apresentação ORAL. 

6.2 O apresentador do trabalho deve ser o indicado durante o momento de submissão 

(https://goo.gl/forms/8B72DWYIXziNZUPi2), não devendo este ser o orientador do trabalho. 

6.3 Os trabalhos orais serão avaliados pela banca avaliadora a ser constituída pela comissão científica da 

X Semana de Enfermagem. 

6.4 O apresentador deve comparecer 15 minutos de antecedência ao horário indicado para sua seção de 

apresentação. A ausência no horário previsto acarretará em desclassificação automática do trabalho. 

6.5 O apresentador deve entregar o material da apresentação à comissão organizadora, no dia da sua 

apresentação. 

6.6 A apresentação deve ser elaborada sob a forma de exibição de slides digitais, nos formatos *.PPT, 

*.PPTX, *.PPS ou *.PPSX.  

6.7 A Comissão Organizadora é responsável pela montagem das estruturas de apresentação (Datashow e 

computador). 

6.8 A apresentação deve ser preparada obedecendo às seguintes normas: 

- O primeiro slide deve conter o título (idêntico ao do resumo submetido). 

- Abaixo do título e em letra menor deverá conter o nome e instituição dos autores, na ordem indicada no 

momento da submissão, separados por ponto e virgula. 

- O nome do apresentador deve estar sublinhado. 

- É obrigatória a indicação das referências bibliográficas bem como sua apresentação no último slide, 

formatadas no estilo ABNT (NBR 6023, disponível em: 

https://enfermagem.jatai.ufg.br/
https://goo.gl/forms/8B72DWYIXziNZUPi2
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http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/abntnbr6023.pdf), estando o trabalho sujeito à penalização no 

descumprimento deste item. 

- Os apresentadores terão no máximo 10 minutos para apresentação. Após este tempo, a Comissão 

Científica e plateia terão 05 minutos para perguntas e comentários. A cronometragem é de 

responsabilidade da Comissão Organizadora. 

- Respostas dirigidas às perguntas de componentes da plateia não serão consideradas para a avaliação da 

apresentação.  

7. JULGAMENTO DAS APRESENTAÇÕES 

7.1 O julgamento da apresentação é de inteira responsabilidade da Comissão Científica, composta por 

pesquisadores e/ou professores universitários, e definida pela Comissão Organizadora da X Semana de 

Enfermagem. 

7.2 O julgamento seguirá os seguintes critérios: 

- Importância científica do trabalho; 

- Coerência entre a apresentação e o resumo do trabalho; 

- Adequação das conclusões aos objetivos do trabalho; 

- Emprego de metodologia científica na apresentação; 

- Qualidade, clareza e relevância dos resultados apresentados; 

- Didática e domínio do apresentador; 

- Qualidade, clareza e coerência do material apresentado; 

- Cumprimento do tempo de apresentação. 

7.3 A nota final do trabalho corresponderá à média aritmética das notas atribuídas pelos avaliadores. 

7.4 Em caso de empate, prevalecerá o trabalho com maior nota atribuída no momento da seleção dos 

resumos. Caso o empate permaneça, o trabalho deverá ser reavaliado por nova Comissão Científica para 

desempate.  

7.5 Serão penalizados e sujeitos a desclassificação o descumprimento ou desrespeito aos termos e regras 

deste Edital. A penalização poderá ser realizada tanto pela banca avaliadora quanto pela Comissão 

Organizadora da X Semana de Enfermagem. 

7.6 É vedada a divulgação das notas no momento da seleção ou da apresentação do trabalho, podendo esta 

ser realizada após o término de todas as apresentações, ou seja, a partir do dia 23 de Maio de 2018. 

7.7 É proibida a divulgação dos componentes da banca avaliadora antes da apresentação.  

8. CERTIFICADO E PREMIAÇÃO 

8.1 Os cinco melhores trabalhos (primeiro lugar de cada eixo temático) serão publicados na íntegra na 

revista Arquivos do Mudi (ISSN: 1980-959X), recebendo, também, certificação especial de Honra ao 

Mérito. Os autores devem enviar o trabalho completo nas normas da referida revista até o dia 10 de Junho 

de 2018. O não cumprimento deste item implica na não publicação do trabalho. 

8.2 A participação dos membros da Comissão Científica como co-autores nos trabalhos é permitida. 
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Contudo, estes não poderão concorrer à premiação caso sejam autor principal dos resumos.  

8.3 Os certificados de todos os trabalhos serão disponibilizados no formato PDF via e-mail.  

8.4 Será fornecido apenas 01 (um) certificado por trabalho, em nome do apresentador, citando o nome do 

trabalho, a forma de apresentação e o nome completo dos demais autores. 

8.5 Os resumos dos trabalhos apresentados serão publicados no Anais da X Semana de Enfermagem em 

publicação especial da revista Arquivos do Mudi (ISSN: 1980-959X). 

9. CALENDÁRIO  

9.1 Reserva-se o direito, à Comissão Organizadora, de alterar as datas abaixo previstas, para o melhor 

andamento da X Semana de Enfermagem. 

DATAS ATIVIDADES 

24 de Abril de 2018 Divulgação do edital 

25 de Abril de 2018 Abertura para inscrição online 

25 de Abril de 2018 Abertura para envio de resumos por e-mail 

18 de maio 

 

Último dia para envio de resumos 

Até 20 de Maio de 2018 Divulgação dos trabalhos aprovados com data e 

horário de apresentação  

22 de Maio de 2018 Apresentação de trabalhos 

22 de Maio de 2018 Premiação dos trabalhos 

 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA 
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ANEXO 1 – MODELO DO RESUMO EXPANDIDO 

 

GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE ORQUÍDEAS COM DIFERENTES DOSES DE 

HORMÔNIOS REGULADORES 

 

Mauren Sorace*, Ricardo Tadeu Faria**, Inês Cristina de Batista Fonseca**, Maria Aparecida da 

Fonseca Sorace***, Flávia Regina Moreira Fernandes***, Arney Eduardo do Amaral Ecker**** 
 

*Universidade Estadual do Oeste do Paraná. **Universidade Estadual de Londrina. ***Universidade 

Estadual do Norte do Paraná. ****Universidade Estadual de Maringá. Rua: Universitária, n
o
 2069, Jardim 

Universitário, Cascavel – PR; CEP: 85819-110. e-mail: mauren_band@hotmail.comAN 

 

INTRODUÇÃO 

 

As orquídeas estão entre as plantas ornamentais mais apreciadas e de maior valor comercial. Sua 

presença é marcante na floricultura, sendo utilizadas tanto como flor de corte como plantas de vaso 

(Lorenzi & Souza, 2001). A propagação in vitro é uma importante técnica na reprodução de orquídeas, 

devido às sementes serem desprovidas de endosperma e apresentarem uma baixa taxa de germinação na 

natureza (Sorace et al., 2007). 

Segundo Ramos (1969), as sementes das orquídeas diferenciam-se da maioria, das outras espécies, 

por não possuírem reservas nutritivas suficientes para promover sua germinação. Desta forma, as 

sementes na natureza germinam na presença de fungos micorrízicos (Arditti, 1979) e sob condições 

laboratoriais são necessários sais minerais e carboidratos para que tal processo ocorra, além de 

suplementos orgânicos ou inorgânicos diversos. 

O objetivo do trabalho foi avaliar a germinação de sementes de orquídeas em diferentes doses de 

Stimulate
®
, um produto comercial que contem hormônios reguladores do crescimento vegetal dos grupos 

químicos cinetina (citocinina), ácido giberélico (giberelina) e ácido indolbutírico (auxina). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento está sendo conduzido no Departamento de Agronomia da Universidade Estadual 

de Londrina (UEL), localizada a 23°23’da latitude sul e 51° 11’ de longitude oeste e altitude média de 

566m, no laboratório de micropropagação. 

Cápsulas de Schomburkia crispa foram lavadas e posteriormente desinfetadas com hipoclorito de 

sódio 2,5% por 20 minutos, e abertas no fluxo laminar. As sementes da espécie foram semeadas sobre 

meio de cultura MS (Murashige & Skoog, 1962) com adição de diferentes doses de Stimulate
®
: 0 mg L

-1
, 

1 mg L
-1

, 2 mg L
-1

 e 3 mg L
-1

. Após esse procedimento os frascos foram levados sala de crescimento com 

fotoperíodo de 16 horas e temperatura de 25 ±2°C. 

As variáveis analisadas, após 6 meses, foram: altura das plântulas (AP), comprimento da maior 

raiz (CMR), número de raízes (NR) e número de brotos (NB). 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 4 tratamentos e 5 repetições. Os 

resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 

5% de significância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 De acordo com a Tabela 1, as plântulas de S. crispa não diferiram significativamente, entre os 

mailto:mauren_band@hotmail.com
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tratamentos, para as variáveis ‘altura da planta’ e ‘número de raízes’. E em relação ao ‘comprimento da 

maior raiz’ e ‘número de folhas’ o tratamento 4 diferiu significativamente do tratamento 3, mas foi 

semelhante aos tratamentos 1 e 2. O número de brotos apresentou menor valor para o tratamento 2, sendo 

considerado um dado importante em relação ao desenvolvimento das plântulas.  

 O uso de reguladores químicos como tratamento pré-germinativo pode auxiliar no processo de 

germinação e desenvolvimento de protocormos. Miyoshi e Mii (1995) observaram que o ácido 

naftalenoacético (ANA), Ethephon e 6-benzilaminopurina (BAP) promovem aumento na pré-germinação 

e formação de protocormos de Calanthe discolor, corroborando com os resultados obtidos neste 

experimento com os hormônios auxina, giberilina e citocinina. 

 

Tabela 1. Análise das culturas de Schomburkia crispa, dados médios dos resultados obtidos após 6 

meses à semeadura. 

Tratamentos AP CMR NR NF NB 

T1- 0 ml L
-1

 1,71 a 1,87 ab 3,6 a 6,16 ab 0,40 ab 

T2- 1 ml L
-1

 1,59 a 1,63 ab 3,3 a 5,50 b 0,34 b 

T3- 2 ml L
-1

 1,60 a 2,01 a 3,38 a 6,50 a 0,90 a 

T4- 3 ml L
-1

 1,46 a 1,55 b 3,48 a 5,42 b 0,66 ab 

C.V. (%) 14,45 13,13 15,17 8,71 29,96 
* Médias seguidas de mesma letra na linha e coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

 

CONCLUSÃO 

 

 As sementes da orquídea S. crispa germinadas em meio MS suplementado com 2 ml L
-1 

de 

Stimulate
®
, foi considerado o tratamento recomendado para esta espécie, pois promoveu melhor 

desenvolvimento das plântulas in vitro. 
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