
 

II SEMANA DA ENFERMAGEM ALAGOANA – SENFA 2019 DO COREN-AL 
REGULAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS  

 
A presente norma regulamenta os procedimentos para a inscrição e apresentação de 

trabalhos científicos, na forma de E-pôster (formato digital). A II Semana da Enfermagem 
Alagoana – SENFA 2019 do COREN - AL, a realizar-se no período de 26 a 31 de maio de 
2019.  

As inscrições de trabalhos científicos serão de 29 a 10 de maio de 2019. Cada 
instituição de ensino terá suas datas e horários, previamente agendadas e divulgadas, 
conforme sua programação. 
 
PROGRAMAÇÃO APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 

INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR 

MUNICÍPIO 
DE ALAGOAS 

DATA E HORÁRIO 
DE INÍCIO DAS 

APRESENTAÇÕES 
DOS TRABALHOS 

CIENTÍFICOS 

TURNO 

Centro Universitário 
CESMAC 

Maceió 28/05/19 Manhã (08:00h as 
12:00h) 

Faculdade Estácio de 
Alagoas – FAL/ESTÁCIO 

Maceió 28/05/19 Manhã (08:00h as 
12:00h) 

Centro Universitário 
Tiradentes – UNIT 

Maceió 29/05/19 Tarde (13:00h as 
17:00h) 

Centro Universitário 
Maurício de Nassau - 

UNINASSAU 

Maceió 29/05/19 Manhã (08:00h as 
12:00h) 

Faculdade de Tecnologia 
de Alagoas - FAT 

Maceió 29/05/19 Manhã (08:00h as 
12:00h) 

Faculdade da Cidade de 
Maceió - FACIMA 

Maceió 30/05/19 Manhã (08:00h as 
12:00h) 

Faculdade Raimundo 
Marinho - FRM 

Maceió 28/05/19 Manhã (08:00h as 
12:00h) 

Faculdade São Vicente 
de Pão de Açúcar - 

FASVIPA 

Pão de 
Açúcar 

28/05/19 Manhã (08:00h as 
12:00h) 

Faculdade CESMAC do 
Sertão 

Palmeira dos 
Índios 

31/05/19 Tarde (13:00h as 
17:00h) 

 
 
A apresentação dos trabalhos científicos acontecerá em salas de aula, de acordo com a 
logística e estrutura institucional. 
 
 
Cada instituição de ensino superior que sediará os trabalhos científicos, deverá fixar 
em locais visíveis e informar aos relatores um informativo com os horários e 
atividades abaixo: 
 

1) Acolhimento dos relatores e Comissão Científica Avaliadora dos trabalhos científicos, 
onde cada relator deverá ter ciência de sala e horário de apresentação; 

2) Comissão Científica deverá fixar os respectivos horários e sala de cada apresentação; 



 

3) Início das apresentações e avaliações dos trabalhos, cada trabalho deverá ser 
avaliado por pelo menos três professores simultaneamente, com as seguintes 
titulações (especialistas, mestres ou doutores), sendo pelo menos um, enfermeiro; 

4) Entrega dos certificados de apresentação dos trabalhos científicos. 
5) Apresentação dos resultados dos trabalhos avaliados com entregas das medalhas 

apenas para o relator do estudo (ouro, prata e bronze, respectivamente para o 
primeiro, segundo e terceiro lugar);  

 
ATENÇÃO: O relator do trabalho selecionado como primeiro lugar, deverá comparecer a 
solenidade de premiação dos trabalhos selecionados para premiação do “melhor trabalho da 
SENFA 2019” a ser realizada no dia 31.05.19 a partir das 19 h, devendo ficar atento as 
informações do local no site oficial do COREN-AL.  



 

CRITÉRIOS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
(Conforme Regimento Interno da II Semana da Enfermagem Alagoana - 

SENFA 2019 do COREN-AL) 
 

Art. 14. A apresentação de trabalhos científicos na II Semana da Enfermagem Alagoana - 
SENFA 2019 do Coren-AL será na forma de e-pôster. 
Art. 15. A temática dos trabalhos deverá estar de acordo com os eixos temáticos do 
evento, podendo ser fruto dos seguintes tipos de pesquisa: Tese, Dissertação, Monografia, 
Pesquisas Originais, Estudo de Caso, Revisão Integrativa ou Relatos de Experiências. Não 
serão aceitas Notas Prévias ou Projetos de Pesquisa. 
Art. 16. Poderão inscrever trabalhos profissionais de Enfermagem e de outras áreas, 
desde que cumpram rigorosamente as seguintes normas: 
1 DA SELEÇÃO 
a) Serão aceitos trabalhos com no máximo 05 (cinco) autores, incluindo o relator, sendo 
obrigatória a participação de, pelo menos, um enfermeiro como autor; 
b) Os autores poderão estar inscritos em no máximo 02 (dois) trabalhos científicos; 
c) O relator poderá apresentar no máximo 02 (dois) trabalhos científicos; 
d) O relator deverá estar inscrito no evento, quando da apresentação do trabalho no 
evento; 
e) O relator será informado sobre a aceitação do trabalho até 3 (três) dias antes do início 
do evento; 
f) Os trabalhos deverão obedecer às normas da ABNT; 
g) O envio de resumo de trabalho científico será através do sistema de envio de trabalhos 
on-line no site do COREN-AL, http://al.corens.portalcofen.gov.br/, (link da II Semana da 
Enfermagem Alagoana - SENFA 2019) na ficha eletrônica de inscrição de trabalho de 24 
de abril de 2019 até 10 de maio de 2019; 
h) Não serão aceitos trabalhos enviados via FAX, e-mail, correio ou qualquer outro meio 
que não seja através do link no site do Coren-AL; 
i) Os trabalhos selecionados e apresentados na II Semana da Enfermagem Alagoana – 
SENFA 2019 do COREN-AL concorrerão a premiações; 
j) É vedado aos empregados públicos, colaboradores, membros da Comissão Científica, 
gestores e conselheiros do sistema Cofen-Coren, concorrerem a prêmios, sejam como 
autores ou coautores; 
l) Todos os trabalhos que envolverem seres humanos de forma direta (pessoas) ou indireta 
(registros em prontuários, sistemas de informação, entre outros) deverão ser 
acompanhados de cópia digitalizada de Parecer de Aprovação do Comitê de Ética de 
Pesquisa; caso contrário, serão automaticamente recusados; 
m) Os trabalhos que não atenderem as especificações descritas neste regimento serão 
automaticamente recusados, não havendo possibilidade de pedido de revisão; 
n) Prevalecerão as normas publicadas e atualizadas no site do COREN-AL; 

 
2 DO RESUMO 
a) O resumo a ser submetido para avaliação deve ser apresentado no formulário 
eletrônico, próprio, preenchido da seguinte forma:  
- Título: completo em letras maiúsculas, centralizado, contendo no máximo 150 caracteres 
(com espaço), sem o ponto final, e inserido somente no campo específico para o Título; 
– Autores: nome completo, sem abreviaturas, com a indicação individual se é enfermeiro, 
técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, estudante de enfermagem (graduação ou 
nível médio), profissional de saúde ou profissional de outra área; 
- Relator: e-mail, nome completo, sem abreviaturas, com a indicação individual se é 
enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, estudante de enfermagem 

http://al.corens.portalcofen.gov.br/


 

(graduação ou nível médio), profissional de saúde ou profissional de outra área; 
- Texto do resumo: digitado em português, sem parágrafo (texto corrido), com, no mínimo 

1.000 e no máximo 2.500 caracteres (com espaço), obrigatoriamente, incluindo, com 
destaque, os subtítulos introdução, objetivos, metodologia, resultados e discussão, 
conclusão e referências. Não colocar o título e nome dos autores do trabalho; O envio deve 
ser em arquivo.doc pelo sistema de envio de trabalhos, digitado em letra Times New 
Roman ou Arial, estilo normal, tamanho 12, espaço 1,5. 
- Palavras-chave: utilizar 03 (três) – ver descritores em saúde: http://decs.bvs.br/ 
- Anexo: Enviar cópia digitalizada de Parecer de Aprovação do Comitê de Ética de 
Pesquisa junto com o arquivo do resumo, no caso de trabalho que envolver seres 
humanos de forma direta (pessoas) ou indireta (registros em prontuários, sistemas de 
informação, entre outros). 

 
DA SESSÃO E-PÔSTER 
Art. 17. Os trabalhos deverão ser apresentados sob a forma de E-Pôster, obedecendo aos 
seguintes critérios: 
1. DO MODELO DO E-PÔSTER 

a) O E-pôster em formato digital, não sendo necessário confeccionar banner; 
b) É obrigatório que o E-pôster siga criteriosamente as seguintes recomendações para 

estrutura do E-pôster (EP): 
 
Estrutura de confecção do E-Pôster (EP)  
 
Fonte: Times New Roman ou Arial - Para o título, tamanho 62; subtítulos, tamanho 36; para 
o nome dos autores e instituições, tamanho 42; para o texto, tamanho 36 a 40 e para as 
referências, tamanho 16.  
 
Cabeçalho:  

- Título completo e subtítulo, se houver; 
– Autores logo após o título, com alinhamento à direita e indicação numérica para nota de 
rodapé assinalando a categoria profissional, titulação, instituição proveniente e e-mail. 
Sublinhar o nome do relator do trabalho; 

- Poderá ser usado a logomarca da instituição de ensino superior de ensino que estará 
sediando o evento e a logomarca da instituição e do COREN-AL (disponível no site do 
COREN-AL); 
– Introdução; 
– Palavras-chave: utilizar 03 (três) separadas por ponto, e devem constar da lista de 
descritores da saúde, (verifique em: http://decs.bvs.br/ 
– Objetivo(s); 
– Metodologia; 
– Resultados e discussão; 
– Conclusão; 
– Referências; 
– Nota de rodapé com a indicação numérica das Informações sobre os autores; 

 
Orientação: formato paisagem; 
 
Criação do E-pôster: É imprescindível que o EP seja criado em PowerPoint. 
Necessariamente é um “slide” único, (SISTEMA WINDOWS).  
 
Tamanho: 18,53 cm altura X 31,75 cm largura  
 

http://decs.bvs.br/
http://decs.bvs.br/


 

Tamanho do arquivo: arquivo deverá conter no máximo 10MB  
 
Como salvar seu arquivo e levar no dia da apresentação?  Salvar como - outros 
formatos - formato PNG Formatação: Não há exigência quanto as cores, nesta etapa da 
apresentação. Podem ser incluídas ilustrações, figuras, fotos, tabelas, quadros e gráficos, 
informando título e fonte, seguindo as normas da ABNT. 
 
c) O texto deverá ser escrito em língua portuguesa, de acordo com a norma culta, a 
ortografia vigente e ABNT. 
d) O pôster deve ser facilmente legível a uma distância de 1 a 2 metros, portanto 
recomenda-se utilizar fonte de fácil leitura como Times New Roman ou Arial. 
e) Para uma apresentação visual interessante e que desperte a atenção do público, por isso, 

recomendamos: 
– Utilizar o mínimo de texto possível; (sugere-se entre 600 a 800 palavras) 
– Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente 
compreendidas. 
 
2. DA APRESENTAÇÃO 
a) O tempo para apresentação será de 10 a 15 minutos, no máximo 20 minutos, sendo 
informado o término do tempo pelos avaliadores ao relator; 
b) O E-postêr que não atender as especificações deste regimento será recusado para a 
exposição e apresentação na sala de apresentação do evento; 
c) O E-pôster deve ser exposto no local e horário na posição a ser determinada pela 
Comissão Científica e afixado pelo relator; 
d) A responsabilidade pela montagem e retirada do E-pôster é dos autores. 
e) O relator do trabalho deverá se apresentar à comissão científica meia hora antes do 
horário da apresentação do trabalho, para ser direcionado ao local de apresentação do 
trabalho para o público interessado e avaliadores; 
f) Será emitido certificado apenas para trabalhos expostos no período e no local 
determinados e cujo relator estiver presente na sessão. 
g) Os E-pôsteres em não conformidade com as instruções especificadas e nem afixados 
no período estabelecido estarão sujeitos à desclassificação pela Comissão Científica e não 
concorrerão aos prêmios. 
h) Os E-pôsteres que não forem retirados na data e horários previstos serão 
deliberadamente retirados pela Comissão Organizadora ficando isenta de qualquer ônus; 
I) Será conferido ao relator, ao término das apresentações, um único certificado de 
apresentação e autoria com nome de todos os autores do trabalho apresentado. 

 
3. DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS INSCRITOS 
a) Os trabalhos serão agrupados por eixos temáticos para concorrer a prêmios; 
b) Os trabalhos apresentados serão analisados por uma Comissão Científica Avaliadora, 
seguindo critérios específicos de avaliação. Os trabalhos que não estiverem em 
conformidade com este regulamento estarão desclassificados e não concorrerão aos 
prêmios. 
c) Serão considerados os seguintes critérios na análise e seleção dos trabalhos inscritos: 
I. Bibliografia pertinente; 
II. Metodologia adequada; 
III. Originalidade e ineditismo; 



 
 

IV. Criatividade; 
V. Relevância do tema para Enfermagem e atualidade; 
VI. Conteúdo em relação à adequação da linguagem, coerência, pertinência, clareza e 
objetividade; 
VII. Apresentação gráfica do E-pôster; 
VIII. Conhecimento e domínio do relator na exposição oral. 

 
4. DOS PRÊMIOS 
a) Os trabalhos aprovados e apresentados concorrerão a prêmio independente do eixo 

temático; 
b) Serão premiados 03 (três) trabalhos científicos, um relacionado ao primeiro lugar, 

segundo e o outro ao terceiro lugar, a saber: 
- Primeiro, segundo e terceiro lugar relacionado aos Eixos Temáticos “Cuidado, Inovação 
e Tecnologias”, “Educação, Gestão e Políticas Públicas de Saúde” e “Trabalho, 
Legislação e Ética em Saúde” em sessão solene específica, imediatamente antes da 
sessão de encerramento do evento realizado; 
c) Os prêmios ofertados aos vencedores, incluirá além do Certificado outras 

premiações; 
d) Os trabalhos selecionados e apresentados na II Semana da Enfermagem Alagoana – 

SENFA 2019 do COREN-AL concorrerão a premiação de medalhas de ouro, prata e 
bronze, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro lugar, entregues em cada 
instituição de ensino pelo Coordenador do Curso em conjunto com os Membros da 
Comissão Científica da Instituição de Ensino Superior; 

e) O trabalho selecionado como o primeiro lugar em cada instituição de ensino, será 
reapreciado por outras Comissão Científica, selecionada por um membro de cada 
instituição de ensino superior, parceiras da execução do projeto SENFA 2019, em 
conjunto com o Coordenador do Projeto, para concorrer na categoria “melhor trabalho 
científico da SENFA 2019”. Este prêmio será divulgado no dia 31.05.19, sendo os 
seguintes valores: 3.000,00 reais para o trabalho que foi escolhido como primeiro, 
seguido de 2.000,00 reais para o segundo e 1.000,00 reais para o terceiro trabalho, 
devendo o valor ser dividido para todos os membros (autores e co-autores) do estudo, 
mas o valor será entregue (seguindo os princípios recomendados vigentes pelo setor 
financeiro do COREN-AL) nominalmente ao participante relator do estudo; 

f) A categoria cujos trabalhos apresentados não atenderem às regras deste Regimento, 
ou que a qualidade do trabalho tenha sido considerada insuficiente, não terá prêmio 
concedido. 

g) Os trabalhos premiados serão divulgados na Sessão Solene de encerramento; 
h) O relator ou seu representante, sendo um dos autores do trabalho premiado, deverá 

estar presente para receber o prêmio, e para tal deverá apresentar documento 
(CPF, RG ou outro documento com foto que tenha poder legal) que comprove a 
identificação do mesmo; 

i) O relator dos trabalhos inscritos e apresentados receberá certificado, que somente 
estará disponível durante o evento. 

 


