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NORMAS GERAIS 
 

• Poderão inscrever-se enfermeiros (as), técnicos (as), auxiliares de enfermagem e acadêmicos dos cursos 
de graduação em enfermagem, associados da ABEn – DF.; 

• Para todas as categorias acima que inscreverem trabalhos faz-se obrigatório que todos os autores dos 
trabalhos estejam associados à ABEn-DF, devendo comprovar a quitação da anuidade de 2013 no 
momento da inscrição do trabalho. O autor principal e o relator devem estar associados à ABEn-DF. 
É facultado a participação de outros profissionais como co-autores. 

• Os trabalhos cujos autores não apresentarem o comprovante de quitação da anuidade de 2013 no 
ato da inscrição, não serão avaliados. 

• Os comprovantes de anuidades deverão ser digitalizados e enviados para o e-mail abendf@aben-
df.com.br (junto com os trabalhos). 

• Somente serão aceitos trabalhos na íntegra (trabalho completo-Máximo de 15 paginas) em formato 
PDF, que deverão ser enviados para o e-mail abendf@aben-df.com.br conforme o regulamento. 

• Os trabalhos devem ser digitados: Papel A4; Fonte Times New Roman (normal); tamanho 12; 
espaçamento 1,5cm; Margens Superior e esquerda 3cm, Inferior e direita 2 cm.  
� Uma pagina a parte deve ter o título do trabalho e nome do(s) autor(es). 
� O trabalho deve conter: Título, introdução, justificativa, objetivos, métodos, resultados, discussões, 

conclusão e Referências Bibliográficas. (Não identificar autores). 
• Os trabalhos serão apresentados na modalidade de apresentação oral. 
• Para a apresentação será disponibilizado dispositivo de multimídia (data-show), sendo o tempo de 

apresentação de 10 minutos. 
• Os trabalhos, juntamente com s Fichas de inscrição com dados previamente preenchidos, deverão ser 

enviados somente por e-mail (abendf@aben-df.com.br), acompanhados da documentação/ 
comprovantes completos. Os que estiverem incompletos não serão avaliados. 

• Serão aceitos trabalhos enviados até o dia 26 de abril de 2013 (até as 24h00) - sem prorrogação. Os 
resultados serão enviados para o e-mail do remetente até 10 de maio de 2013 (até as 24h00), com 
especificação do dia, local e horário de apresentação.  

• Cada autor poderá inscrever até 02 (dois) trabalhos como autor principal. 
• Cada relator (a) poderá apresentar até 02 (dois) trabalhos (desde que inscrito para tal);  
• Cada trabalho poderá ter no máximo cinco autores, incluindo o relator; 
• Os resultados de pesquisas que envolvem seres humanos (mesmo que relatos de casos clínicos) 

deverão atender aos “Aspectos Éticos da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos”, descritas na 
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Pesquisa (CONEP). DEVERÁ SER ANEXADO AO 
TRABALHO O PARECER DE APROVAÇÃO EMITIDO PELA COMISSÃO DE ÉTICA EM 
PESQUISA A QUE FOI SUBMETIDO. 

• Os três melhores trabalhos serão premiados. 
 

Critérios para Seleção 
 Além dos requisitos de preparação acima listados, o processo de avaliação seguirá as regras abaixo:  
• O conteúdo do trabalho deve ser relevante, apresentar coerência metodológica; 
• Deve haver encadeamento lógico entre introdução, justificativa, objetivos, métodos, resultados, 
discussões, conclusão e Referências Bibliográficas; 
• Deve ser escrito de maneira clara, coerente e concisa. 
 
Informações adicionais: 
  O Prêmio do Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem destina-se aos melhores trabalhos 
científicos classificados e apresentados na Semana Brasileira de Enfermagem (SBEn) realizados por 
profissionais e acadêmicos de enfermagem.  



Normas Técnicas para inscrição de trabalhos que concorrerão ao Prêmio do Centro de 
Estudos e Pesquisas em Enfermagem da Associação Brasileira de Enfermagem – Seção 

Distrito Federal (CEPEn-ABEn-DF) 
Todos os concorrentes deverão estar cientes das orientações contidas no regulamento deste 

prêmio. 
Todos os resumos dos trabalhos selecionados para concorrer ao Prêmio serão publicados nos 

Anais da 74ª SBEn, pela ABEn Nacional. 
 

 Apresentação dos trabalhos – dia 17 de maio de 2013  
Horário: 08h30 às 12h00 e 14h30 às 18h00  
Local: ABEn- Nacional. 

 Premiação: 18 de maio de 2013 na Solenidade de Encerramento. 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 
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PREENCHER EM CAIXA ALTA – LETRA DE FORMA 
 
 
Nº DO TRABALHO                                                                                        DATA DO RECEBIMENTO   

                                   

        Não preencher                                                                                                                   Não preencher 

TÍTULO DO TRABALHO________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

NOME DO RELATOR  ________________________________________________________________________________________ 

CATEGORIA PROFISSIONAL __________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO ___________________________________________________________________________________________________ 

CIDADE___________________CEP_______________ UF _____  E-MAIL _______________________________________________ 

TEL. RES____________________TEL. TRAB. _____________________ RAMAL _________CELULAR _______________________  

AUTOR 1__________________________________________________ CAT.PROF___________________________________ 

AUTOR 2__________________________________________________ CAT.PROF ____________________________________ 

AUTOR 3__________________________________________________ CAT.PROF___________________________________  

AUTOR 4__________________________________________________ CAT.PROF___________________________________ 

 

DATA DA INSCRIÇÃO DO TRABALHO _____/____/______ 

 
Envio das inscrições: E-mail: abendf@aben-df.com.br  

 
Site: www.aben-df.com.br Telefone: 61-3328-7740/ Telefax: 61-33274025 ABEn-DF (CEPEn-DF) – 
SCN Quadra 01 Bloco F  Sala 1315 – Ed. América Office Tower Brasília -   DF. Asa Norte – CEP: 

70.711-905. 


