
 
 

V JORNADA CIENTÍFICA DE ENFERMAGEM: PERSPECTIVAS, 

TENDÊNCIAS E DESAFIOS – UNINASSAU 

EDITAL Nº 01, DE 15 DE ABRIL DE 2018 

EDITAL SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

A Comissão Científica V Jornada Científica De Enfermagem: Perspectivas, 

Tendências e Desafios – UNINASSAU, na pessoa da Prof. Me. Danielle Souza Silva 

Varela, presidente da comissão científica, no uso de suas atribuições, torna público o 

presente Edital de Nº 01/2018, que dispõe sobre a seleção de trabalhos científicos para 

apresentação na quinta jornada supracitada, que ocorrerá no período de 14 a 18 de maio 

de 2018, na Uninassau - Campus Parnaíba-PI. 

 

1. INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

a) Todos os interessados podem participar do processo de submissão, no entanto os 

trabalhos devem estar dentre um dos eixos temáticos descritos no item 2 deste edital, e 

sendo obrigatória a orientação de professor universitário ou pesquisador, sendo este um 

dos co-autores dos trabalhos.. 

b) Os trabalhos devem ser enviados para avaliação para o e-mail oficial da Comissão 

Científica do evento: jornadacientifica.enfernassau@gmail.com no prazo de 16 de abril 

até as 23:59h do dia 26 de Abril de 2018.  

c) Para submissão do(s) trabalho(s),este obrigatoriamente o apresentador, devendo 

enviar junto com o resumo o comprovante de inscrição e pagamento no evento. 

d) Os trabalhos serão avaliados, e classificados como aceito, aceito com restrições, ou 

não aceito. O autor e todos os co-autores receberão o parecer com a avaliação final do 

trabalho por e-mail até o dia 07 de Maio de 2018. Os trabalhos aceitos com restrições 

serão encaminhados aos respectivos autores para que possam ser corrigidos eventuais  

erros ou ressalvas de outras naturezas apontadas pela comissão científica. O autor terá 

prazo de até 24 horas para reencaminhar o resumo corrigido.  

e) Caso o 1º autor (apresentador) não possa estar presente para apresentação do trabalho 

durante o evento, então um dos co-autores poderá também se inscrever no evento e ser o 

relator do trabalho.  
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f) Cada resumo deverá ser submetido uma única vez e após o envio do trabalho o autor 

e todos os co-autores receberão, obrigatoriamente, um e-mail de "Confirmação da 

Submissão". Caso não receba o e-mail automático no mesmo dia confirmando o envio, 

o resumo não foi enviado corretamente. Nesse caso, entre em contato por e-mail: 

(jornadacientifica.enfernassau@gmail.com) informando o ocorrido (o que poderá ser 

feito até a data limite para submissão dos resumos).  

g) Cada participante poderá submeter até dois (02) resumos como 1º autor e não há 

limites para trabalhos em coautoria. 

 h) Os trabalhos deverão ser compostos por no mínimo, um (01) autor eno máximo 

cinco (05) coautores e um orientador.  

 i) A lista final de trabalhos aprovados, com datas e horários de apresentação, será 

divulgada até 10 de Maio de 2018 nas redes sociais do evento e, após publicação da lista 

não será permitida a edição dos resumos aprovados. Também será proibida a adição ou 

retirada de nomes de autores do trabalho.  

j) O número de trabalhos aprovados será definido de acordo com os critérios da 

Comissão Científica e segundo a adequação ao tempo e aos espaços disponíveis para a 

realização da jornada. 

2. EIXO DOS TRABALHOS 

a) Serão aceitos, trabalhos nos seguintes eixos temáticos: 

Eixo Tema 

01 Oncologia; 

02 Segurança do Paciente; 

03 Cuidados com Vias Aéreas; 

04 Rede Venosa; 

05 Gestão em Saúde; 

06 Empreendedorismo em Saúde; 

07 Política Nacional de Humanização – PNH; 

08 Feridas e Curativos; 

09 Educação em Saúde 

10 

 

Temas transversais: Os trabalhos inscritos nesta área são todos 

aqueles que não se encaixam no perfil das demais áreas 
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temáticas, mas que tenham provocado a reflexão/discussão 

acerca da temática geral do congresso. 

 

b) Não serão aceitos trabalhos do tipo:  

• Descrição de projetos de pesquisa e/ou outras atividades que não apresentem 

resultados;  

• Resumo sem revisão gramatical, ortográfica, de digitação e de conteúdo;  

• Resumos sem definição de um dos Eixos Temático;  

• Trabalhos que não se adequarem as normas pré-estabelecidas neste edital. 

 

3. SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

3.1. Serão desclassificados os trabalhos que não obedecerem às normas gramaticais ou 

não estiverem dentro dos critérios estabelecidos pela comissão científica. 

3.2. A comissão científica do evento será responsável pela avaliação dos trabalhos, de 

acordo com os seguintes critérios: 

a) Título: adequação ao conteúdo do resumo. 

b) Introdução: Qualidade e adequação ao objetivo do trabalho. 

c) Objetivo: Clareza, pertinência e consecução. 

d) Métodos: Adequação ao objetivo e qualidade. 

 

e) Resultados e Discussão: Clareza, consistência, análise dos dados e alcance aos 

objetivos. 

f) Conclusão: Coerência em função dos objetivos e resultados. 

g) Originalidade do trabalho. 

h) Relevância: Inovação e contribuição para área de conhecimento. 

i) Qualidade da redação: Ortografia e gramática. 

j) Organização do texto: Clareza e objetividade. 

 

3.3. Os trabalhos aprovados serão divulgados através das redes sociais da jornada, com 

a data, horário e local de apresentação, e todos os resumos que forem devidamente 

apresentados serão publicados nos Anais do evento. 

 



 
4. DAS MODALIDADES 

4.1. Há uma (01) modalidade de apresentação: 

a) Pôster Simples (banner impresso/ apenas afixar) 

 

5. DAS CATEGORIAS 

5.1. Categorias para premiação de trabalhos na Jornada: 

a) Estudantes (E) 

b) Profissionais e pós-graduandos (P) 

c) Docentes (D) 

 

6. DOS TIPOS DE PESQUISA 

6.1. Poderão ser enviados os seguintes tipos de trabalhos: 

A. Pesquisas de campo; 

B. Estudos de Caso; 

C. Trabalhos de Iniciação Científica; 

D. Projetos deExtensão; 

E. Relatos de Experiência 

F. Revisões de literatura. 

 

7. FORMATO DO RESUMO (modelo – ANEXO I) 

a) O texto deverá ser redigido em português, inglês ou espanhol, respeitando a 

nomenclatura técnico-científica; 

b) Os resumos enviados devem conter de 250 a 500 palavras (não incluídos o título, os 

nomes dos autores, as afiliações, área temática, modalidade de apresentação, e-mail, 

categoria e nem as palavras – chave; somente o corpo do texto); 

c) Os resumos devem ser editados em fonte “Times New Roman”, tamanho 12, 

espaçamentosimples (1,0), com as margens justificadas em 2 cm e em página 

configurada em formato A4.Não serão aceitos arquivos em PDF; 

d) O TÍTULO do trabalho deve ser centralizado, em negrito e letras maiúsculas (exceto 

osnomes científicos), podendo estender-se por até duas linhas; 

e) Após o título, deverão aparecer os nomes completos do autor e dos co-autores, 

separados por ponto e vírgula. A ordem de envio dos nomes dos co-autores será a 



 
mesma emitida no certificado. Os nomes deverão ser numerados e logo abaixo deverão 

estar as instituições àsquais pertencem. (OBS: Caso não possua vínculo institucional 

ignorar o preenchimento). 

f) Logo abaixo das afiliações deverão vir alinhados a esquerda: a área temática, a 

modalidade deapresentação, o e-mail do autor e a categoria de premiação. 

g) O corpo do resumo deverá ser conciso, digitado de forma contínua, sem parágrafos e 

sedevem utilizar os seguintes tópicos: Introdução, Objetivo, Métodos, Resultados e 

Discussão,Conclusão. 

 

h) Após o resumo, deverão ser incluídas no mínimo três e no máximo de cinco 

Palavras-chave, separadas por ponto(de acordo com a normatização da ABNT). As 

palavras-chave poderão ser selecionadas segundo os Descritores emCiências da Saúde 

(DeCS) na página http://decs.bvs.br/. 

i) Não inclua gráficos, figuras e nem citações bibliográficas no resumo. Para a análise e 

seleçãodos trabalhos, somente será considerada a parte textual do resumo. Agências 

financiadoras ouapoiadoras do trabalho, caso existam, não devem ser referidas no 

resumo; estas, entretanto,podem ser referidas no momento da apresentação do trabalho. 

O uso de abreviaturas serárestrito àquelas já identificadas anteriormente por extenso no 

texto do resumo. 

j) A qualidade do texto (gramática, ortografia e digitação) e as informações contidas no 

resumosão de inteira responsabilidade do autor. 

k) A responsabilidade de submissão dos trabalhos científicos ao Comitê de Ética em 

Pesquisa(CEP) cabe exclusivamente aos autores dos resumos. A comissão científica fica 

isenta dequalquer intercorrência relacionada a esse processo. 

 

8. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO – “POSTÊR” 

8.1. PÔSTER SIMPLES (modelo – ANEXO II) 

a) O horário e local da exposição serão informados após a divulgação dos trabalhos 

aprovados. 

b) O apresentador do pôster deverá permanecer durante o período determinado para 

visitação de pôsteres, para responder a dúvidas e questionamentos dos congressistas. 

Durante este período será feita a conferência para a emissão do certificado. 



 
c) Haverá julgamento pela Comissão Científica dos pôsteres expostos no dia e horário 

determinados pela comissão. 

d) O apresentador do pôster obrigatoriamente deverá estar inscrito na jornada e poderá 

ser o autor ou um dos co-autores do trabalho. 

 

 

e) O apresentador deverá comparecer ao local de exposição com pelo menos 30 minutos 

de antecedência. Deverá assinar a frequência, e estar usando o crachá de identificação. 

f) A afixação e remoção dos pôsteres serão de responsabilidade dos apresentadores do 

trabalho sob a orientação e de acordo com os horários autorizados pelos organizadores 

do evento. A comissão organizadora não se responsabiliza por danos, extravios, 

desaparecimento ou qualquer outro imprevisto que venha a ocorrer com os pôsteres ou 

outros materiais. 

g) A fabricação dos pôsteres é de responsabilidade dos autores do trabalho, e deve ser 

em forma retangular de 90 cm de largura por 120 cm de altura, em material, cores e 

estilos segundo a necessidade ou o desejo dos mesmos, com letras legíveis a uma 

distância de 2,00 m. 

h) O título deverá ser exatamente o mesmo utilizado no resumo e ser escrito em 

letrasmaiúsculas. Abaixo do titulo e com letras menores devem vir os nomes dos 

autores, dasinstituições envolvidas, da cidade e do estado. 

i) O corpo do trabalho deverá conter os mesmos tópicos utilizados no processo de 

submissão.Estas marcas devem estar legíveis e destacadas. Exemplo: 

"INTRODUÇÃO:" e "OBJETIVO:"; 

j) O pôster deverá apresentar clareza e poderá ser ilustrado com: figuras, fotos, tabelas 

ou comoutros recursos gráficos possíveis. 

 

9. JULGAMENTO DAS APRESENTAÇÕES  

9.1. O julgamento da apresentação dos trabalhos na modalidade Comunicação Oral é 

de inteira responsabilidade da Comissão Científica, segundo os critérios abaixo: 

a) Postura/Comportamento durante a apresentação. 

b) Objetividade e domínio na apresentação dos resultados. 

c) Uso adequado do tempo. 



 
 

d) Capacidade de expressão oral. 

e) Organização do conteúdo. 

f) Relação do resumo escrito com a apresentação oral. 

g) Formatação. 

h) Qualidade estética. 

i) Aspectos gráficos gerais. 

j) Linguagem adequada. 

k) Conhecimento teórico e prático. 

 

9.2. O julgamento será realizado em fichas padronizadas, com pontuação para cada um 

dos itens de avaliação. 

9.3. Sob nenhuma circunstância serão reveladas as pontuações obtidas pelos trabalhos 

nomomento da seleção ou da apresentação, bem como não serão identificados seus 

avaliadores. 

 

10. ASPECTOS DA CERTIFICAÇÃO 

10.1. Os certificados de todos os trabalhos devidamente apresentados na jornada estarão 

sendo enviados para o devido e-mail dos autores. 

10.2. A ordem dos nomes dos autores será a mesma informada no formulário on-line 

durante o processo de submissão dos trabalhos. 

10.3. Na ausência de apresentação do trabalho para o avaliador, NÃO será emitido o 

certificado de apresentação e o trabalho não constará nos Anais do evento. 

 

11. SOBRE A PREMIAÇÃO 

11.1. Os melhores trabalhos na categoria estudantes serão divulgados na cerimônia de 

encerramento do evento e receberão premiação e certificados de menção honrosa 

comprovando a respectiva colocação. 

 

11.2. Trabalhos aceitos e apresentados durante o evento serão publicados nos anais do 

evento. 

 



 
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

12.1. À comissão organizadora reserva-se o direito de cancelar, interromper, suspender 

ou adiar este processo no todo ou em parte, em caso fortuito ou de força maior. 

12.2. Os autores e co-autores dos trabalhos reconhecem e declaram, assumindo todas       

asresponsabilidades legais, de forma irrevogável e irretratável, que todas as 

informaçõesfornecidas, bem como o conteúdo do trabalho inscrito, são verdadeiras, 

próprias e originais. 

12.3. As comissões Organizadora e Científica são incontestavelmente soberanas nas 

suasdecisões, inexistindo a possibilidade de recursos ou manifestações de qualquer 

espécie nesteprocesso. 

12.4. Os componentes da Comissão Organizadora e da Equipe de Monitores poderão ser 

autoresou coautores de trabalhos e também poderão concorrer às premiações. 

12.5. Os casos omissos deste processo serão analisados pela Comissão Organizadora e 

Científica. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Me. Danielle Souza Silva Varela 

Presidente da Comissão Científica da V Jornada Científica de Enfermagem: 

Perspectivas, Tendências e Desafios. 
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Anexo I – Formato do resumo  

Neonothopanus gardneri: ATIVIDADE ANTILEISHMANIA in vitro SOBRE 

FORMAS AMASTIGOTAS AXÊNICAS DE Leishmania amazonensis 

 
1
Bárbara Cristina Silva Holanda Queiroz; 

2
Michel Muálem de Moraes Alves; 

4
Enoque 

Pereira Costa Sobrinho Júnior; 
1
Jéssica Freire da Silva Figueiredo; 

5
Maria das Dores 

Alves de Oliveira; 
3
Fernando Aécio de Amorim Carvalho; 

3
Joaquim Soares da Costa 

Júnior.  

 
1 

Pós-graduanda em Ciências
 
Farmacêuticas pela Universidade Federal do Piauí - UFPI; 

2 
Pós-graduando em Farmacologia pela Universidade Federal do Piauí– UFPI; 

3 

Doutorado
 
em Bioquímica e Imunologia pela Universidade Federal de Minas Gerais - 

UFMG ; 
 4

 Graduando em Medicina Veterinária pela Universidade de Federal do Piauí – 

UFPI; 
 5 

Pós-graduanda em Química pela Universidade Federal do Piauí. 

 

Área temática: Temas transversais 

Modalidade: Comunicação Oral 

E-mail do autor: barbaraqueiroz_@hotmail.com 

Categoria: Estudantes 

  

INTRODUÇÃO: As leishmanioses são zoonoses causadas por parasitas pertencentes 

ao gênero Leishmania. No Brasil, a transmissão ocorre durante o repasto sanguíneo das 

fêmeas do inseto vetor do gênero Lutzomyia. O parasita possui duas formas distintas no 

seu ciclo evolutivo: uma forma infectante, a promastigota, presente no inseto vetor, e 

outra forma que está presente no hospedeiro vertebrado parasitando células do sistema 

fagocítico mononuclear, a amastigota, sendo esta última o alvo dos tratamentos 

convencionais existentes atualmente. Tais tratamentos são limitados e possuem uma 

gama de efeitos colaterais. Produtos naturais têm sido investigados na busca por novas 

alternativas terapêuticas associadas à baixa toxicidade. Neonothopanus gardneri é o 

maior fungo bioluminescente do Brasil e um dos maiores do mundo, sendo encontrado 

principalmente nas regiões Norte e Nordeste do país, não existindo relatos de suas 

atividades biológicas. OBJETIVO: Avaliar a atividade antileishmania in vitro de N. 

gardneri sobre formas amastigotas axênicas de Leishmania amazonensis. MÉTODOS: 

Espécimes foram coletadas na cidade de São Francisco, Maranhão, Brasil. Formas 

amastigotas axênicas de L. amazonensis foram plaqueadas na quantidade de 1x10
6
 por 

poço em placa de 96 poços contendo os extratos MetOH, EtOH e AcOEt de N. gardneri 

diluídos de forma seriada nas concentrações de 3.200 a 25 µg/mL. Em seguida, a placa 

foi incubada em estufa de demanda biológica de oxigênio (B.O.D.
®

) a 34º C, durante 48 

h. A citotoxidade sobre as formas amastigotas axênicas do parasita foi avaliada pelo 

método colorimétrico da Resazurina
®
, na qual foram adicionados 20 µL em cada poço 

na concentração de 1mM. A placa foi lida em leitora de placas a 550 nm, após 6 h da 

adição da Resazurina
®
. A concentração inibitória 50 (CI50) foi obtida através do cálculo 

de regressão de probitos, utilizando o pacote SPSS
®
 versão 22. Para análise estatística, 

utilizou-se oneway ANOVA e o pós-teste de Bonferroni *(p<0,05) no software 

GraphPad Prism
®

 6.0. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os extratos MetOH, EtOH e 

AcOEt foram capazes de causar a morte parasitária. Verificou-se, aproximadamente, 

92% de morte das amastigotas na concentração de 3.200 µg/mL
 
do extrato MetOH e 



 
acima de 80% nas concentrações de 3.200 µg/mL

 
para o EtOH e AcOEt com IC50 de 

582,401; 904,794 e 1.335,397 µg/mL,
 
para MetOH, EtOH e AcOEt, respectivamente. 

Produtos naturais derivados de cogumelos têm demonstrado excelentes resultados de 

atividade antileishmania, como já descrito para Agaricus blazei. CONCLUSÃO: 

Neonothopanus gardneri demonstrou capacidade de induzir a morte celular de formas 

amastigotas axênicas de L. amazonensis. Investigações futuras devem ser feitas para 

explorar seu potencial citotóxico sobre células de mamíferos, bem como o seu 

mecanismo de ação. 

 

Palavras-chave: Leishmaniose; Zoonoses; Citotoxicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo II – Modelo de pôster simples 
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