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Regulamento para Exposição de trabalhos 

                                              
 A Equipe de Organização da II Semana de Enfermagem 

2017 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Goiás - Câmpus Águas Lindas torna público o 
regulamento para apresentação e exposição de trabalhos, 
conforme as seguintes condições: 

  

Por ocasião da II Semana de Enfermagem 2017: Humanização e boas 

práticas em Enfermagem, expomos este regulamento no sentido de nortear os 
critérios de apresentação e exposição de trabalhos. 

A apresentação oral de trabalhos desenvolvidos pode refletir 

experiências, saberes e conhecimentos adquiridos por profissionais das 

Ciências da Saúde, ou mesmo áreas correlatas que discutam a temática do 
evento, bem como de docentes e discentes do Curso Técnico em 
Enfermagem, modalidade EJA. 

Cada apresentação e exposição de trabalhos poderá ser desenvolvida 

por equipe composta por um professor orientador, responsável pelo projeto, e 
no máximo 5 participantes:  

1) Não há limites de projetos por professor orientador, mas cada aluno 

só poderá participar apenas de um projeto que seja correlato com a 
temática de saúde ou enfermagem. 

2) Serão aceitos trabalhos nas mais diversas áreas do conhecimento 

cuja elaboração atenda aos requisitos da metodologia científica de 

investigação ou que tenham alto grau de criatividade e relevância, 

além da necessária relação com a temática. 

3) A inscrição de participação e apresentação/exposição de trabalhos 

será realizada apenas por via eletrônica através do seguinte e-mail: 

senf.aguaslindas@gmail.com, entre os dias 25 e 10 de maio de 2017.  
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4) Só serão aceitas as inscrições de trabalhos de alunos regularmente 

matriculados no curso Técnico em Enfermagem do Instituto Federal 

de Goiás - Câmpus Águas Lindas. 

5) A inscrição para apresentação/exposição deverá realizar-se mediante 

o preenchimento de ficha com os seguintes dados: informações 

sobre o orientador (docente responsável), identificação dos discentes 

e descrição da apresentação/exposição de trabalhos (ANEXO). 

6) A divulgação dos trabalhos selecionados para apresentação será 

realizada no 11 de maio de 2017 no sítio eletrônico: 

http://www.aguaslindas.ifg.edu.br e no mural do Departamento de 

Áreas Acadêmicas. 
7) A exposição dos trabalhos deve ser organizada no dia 18 de maio, 

das 18h às 22h, pelos professores e participantes envolvidos na 

apresentação. A Comissão Científica avaliará os trabalhos das 21h 

às 22h. 

8) Cada trabalho será avaliado por 02 membros da Comissão Científica; 

9) Os membros da Comissão Cientifica não poderão julgar seus 

próprios trabalhos. 

10)  Os alunos participantes, juntamente com o professor orientador, são 

responsáveis pela organização do espaço da exposição, bem como 

da confecção e transporte de banner’s e de todo material utilizados 

para apresentações de trabalhos. 

11) Os banner’s podem ser produzidos em qualquer material que sigam a 

seguintes orientações: 1,2m de comprimento x 0,90 m de largura. 

12)  Será fornecido pela comissão organizadora do evento somente o 

local para exposição dos trabalhos.  

  
 A Equipe Organizadora da II Semana de Enfermagem 2017 utilizará 

os seguintes critérios como elementos para a seleção dos trabalhos inscritos: 
 

 

http://www.aguaslindas.ifg.edu.br/
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 CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO NOTA 

A Relevância da temática abordada 2,5 

B Criatividade e Inovação da Proposta 2,5 

C Clareza e objetividade na exposição do trabalho 2,5 

D Organização 2,5 

   

A pontuação final de cada trabalho será dada pela soma das notas 

correspondentes a cada critério, totalizando dez pontos. 

Em caso de empate será utilizado o critério da maior nota no quesito "A". 

Persistindo o empate serão levadas em consideração as notas dos quesitos 

"B", "C" e "D", nesta ordem. 

Farão jus aos certificados todos os que apresentarem trabalhos, uma 

vez comprovada a frequência de todos os participantes, inclusive dos 

professores orientadores.  

Os melhores trabalhos receberão um certificado de "menção honrosa" 
como mérito pelo desempenho na II Semana de Enfermagem 2017: 
Humanização e boas práticas em Enfermagem. Todas e quaisquer 
excepcionalidades serão conduzidas à Equipe Organizadora para análise e 

deliberações. 
 

Atenciosamente, 

Equipe Organizadora 
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ANEXO  

  

INSCRIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO/EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS 
IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES (nome completo)1 
Participante 1: 
Participante 2: 
Participante 3: 
Participante 4: 
Participante 5: 
IDENTIFICAÇÃO DO ORIENTADOR 
Nome: 
Telefone: 
Cidade: 
Email: 

Descrição da apresentação/exposição do Trabalho 

Título 
 

Palavras-chaves2                        

 

Resumo3                                                 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Inserir nome completo dos participantes para efeito de certificação. 
2 Indicar no mínimo 3 (três) no máximo 6 (seis) palavras-chaves 
3 Redigir o máximo de 300 palavras em um único parágrafo. 


