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NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS PARA O II MOSPT 
 
 
1- As inscrições de trabalhos iniciam-se dia 27 de Setembro de 2017 e encerram-se no dia 13 

de outubro. Este prazo é improrrogável para inscrição de trabalhos (resumos); 
2- Os trabalhos (resumos) deverão apresentar obrigatoriamente a seguinte seqüência: 

Introdução; Objetivos; Metodologia; Resultados; Conclusões, não sendo aceitos trabalhos 
fora do padrão; 

3- Os resumos não poderão conter: parágrafos com recuos ou espaçamentos, tabulações, 
tabelas, gráficos ou fotos (poderão ser colocados no pôster, se for o caso); 

4- Fazer a indicação de três (3) palavras-chaves; 
5- Recomenda-se que antes da submissão do resumo seja efetuada rigorosa revisão gramatical, 

ortográfica e de digitação do conteúdo; 
6- O resumo deve ter as seguintes características (ver modelo na última página): 

a) Formato word for windows; 
b) Fonte Times New Roman, tamanho 12;  
c) Espaçamento simples de entrelinhas; texto justificado; tamanho da página – A4;  
d) Margem superior, inferior, direita e esquerda = 3 cm; 
e) No mínimo duzentas (200) palavras e no máximo quatrocentas e cinqüenta (450). 

Para checar os limites em seu resumo, utilize o comando do word: Ferramentas/ 
Contar palavras e verifique o resultado em “Palavras”; 

7- TÍTULO DO TRABALHO EM LETRAS MAIÚSCULAS; Autores com letra inicial 
maiúscula e as outras minúsculas. Se o trabalho foi desenvolvido no local de estágio, deve 
sempre estar indicado, além dos nomes dos autores, do nome do professor, o local de 
estágio ou de realização do trabalho e o nome do enfermeiro/supervisor responsável.  

8- A titulação e a vinculação dos autores deverão vir como nota de rodapé. 
9- Deve-se pular uma linha entre os autores e o resumo; este deve ser composto por 

introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão em parágrafo único. Introdução: 
visão geral sobre o assunto com definição dos objetivos do trabalho, indicando a relevância 
da pesquisa; Objetivos: especificar os objetivos do trabalho; Metodologia: como o trabalho 
foi realizado (procedimentos/estratégias/sujeitos/ participantes/documentos/ equipamentos/ 
ambientes etc.); Resultados: os resultados obtidos; Conclusões: basear-se nos dados 
apresentados no item resultados, referindo-os aos objetivos da pesquisa. 

10- O resumo deve ser encaminhado para o e-mail: mospt@pucpcaldas.br com copia para 
cristiane@pucpcaldas.br. O recebimento do resumo será confirmado por e-mail; caso isso 
não ocorra no prazo de 48h do envio, informações devem solicitadas pelo e-mail; 

11- Caberá à Comissão Organizadora o julgamento para aprovação dos trabalhos.  
12- A partir do dia 13 de outubro serão divulgados o local, a data e o horário da apresentação 

dos trabalhos aprovados. Todos os trabalhos serão apresentados em forma de banner. É de 
exclusiva responsabilidade dos autores a confecção e elaboração dos pôsteres (medidas: 
0,90 X 1,00). 

 


