Normas para submissão de resumos para o VI Simpósio de Enfermagem Oncológica do
Hospital Araújo Jorge
- Serão aceitos trabalhos que se relacionem à temática “Enfermagem Oncológica”
- A data limite para o envio dos resumos é 20 de outubro de 2017.
- A submissão será realizada via e-mail para ensinoepesquisa@accg.org.br
- O documento contendo o resumo deverá estar em formato Word, atendendo aos seguintes
critérios:
- Título (em letras maiúsculas)
- Nome dos Autores
- Local de trabalho: instituição / serviço
- E –mail e contato telefônico do autor relator (correspondente)
- Texto (resumo): máximo de 300 palavras; fonte Times New Roman, tamanho 12;
espaço 1,5. Deverá conter: OBJETIVO, MÉTODO, RESULTADOS E CONCLUSÃO.
- Todos os resumos apresentados serão submetidos à apreciação pela Comissão
Científica do VI Simpósio de Enfermagem Oncológica
- Os resumos deverão ser informativos e concisos
- O autor relator (correspondente) deverá estar inscrito no VI Simpósio de
Enfermagem Oncológica.
- Cada autor relator (correspondente) poderá submeter somente dois resumos para o
evento.
- O resultado da avaliação dos resumos será comunicado até o dia 01/11/2017, via
e-mail.
Orientações para apresentação em Forma de Pôster
- Os trabalhos selecionados pela Comissão Científica serão apresentados em forma de
PÔSTER durante todo o evento, devendo ser afixado no dia 10/11/2017, a partir das 18h.
- É obrigatório que o TÍTULO DO TRABALHO no pôster seja IDÊNTICO ao título do
resumo submetido ao evento.
- O PÔSTER deverá, OBRIGATORIAMENTE, ter as seguintes DIMENSÕES: 120 cm de
altura e 90 cm de largura, em formato VERTICAL.
- O apresentador de pôster será RESPONSÁVEL por afixar, retirar, guardar e pela segurança
deste. É necessário que pelo menos um dos autores do trabalho (preferencialmente o relator)
permaneça junto ao pôster durante os intervalos do evento.

Premiação de trabalhos apresentados no VI Simpósio de Enfermagem Oncológica do
Hospital Araújo Jorge
- Todos os trabalhos aprovados serão considerados para a premiação.
- A avaliação dos trabalhos considerará o resumo e o pôster.
- Será oferecido um certificado para cada trabalho exposto no Simpósio.
- Os dois trabalhos mais bem avaliados pela comissão julgadora serão premiados.

