UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA
E ENFERMAGEM - FFOE DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET ENFERMAGEM UFC
XI MOSTRA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM DA UFC
“A Integralidade no cuidado em saúde”
EDITAL 001/2019

O Programa de Educação Tutorial - PET - Enfermagem/UFC e o Departamento de
Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC) tornam pública a abertura das
inscrições e estabelecem normas relativas à participação na XI MOSTRA ACADÊMICA DE
ENFERMAGEM DA UFC, que se realizará nos dias 9, 10 e 11 de maio de 2019, no Centro
de Convivência do Campus do Pici, situado à Ac. Público, 907 - Pici, Fortaleza.

1. DOS OBJETIVOS

A XI Mostra Acadêmica de Enfermagem da UFC tem como objetivos divulgar as atividades
acadêmicas de pesquisa, ensino e/ou extensão, bem como proporcionar a integração entre a
comunidade acadêmica de Enfermagem, tendo como tema: “A integralidade no cuidado
em Saúde”.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. O período de inscrição no evento será de 25 de fevereiro de 2019 a 08 de maio de 2019,
ou

até

as

vagas

esgotarem.

As

inscrições

serão

realizadas

no

site

www.petenfermagem.ufc.br e presencialmente, na sala do PET Enfermagem UFC, situado
à Rua Alexandre Baraúna, 1115 – Rodolfo Teófilo, 1º andar. NÃO SERÃO ACEITAS
INSCRIÇÕES APÓS O ESGOTAMENTO DAS VAGAS.

2. 2. Dos valores da inscrição

PERÍODOS

VALORES

25/02/2019 a 31/03/2019

Estudantes da Universidade Federal do

PRIMEIRO LOTE

Ceará: R$ 60,00
Estudantes de outras Instituições de Ensino
Superior: R$ 70,00

01/04/2019 a 08/05/2019

Estudantes da Universidade Federal do

SEGUNDO LOTE

Ceará: R$ 70,00
Estudantes de outras Instituições de Ensino
Superior: R$ 80,00

2.3. Poderão inscrever-se os alunos de TODOS os semestres de graduação em
Enfermagem matriculados em uma Instituição de Ensino Superior.

2.4. Para realizar a inscrição pelo site, o participante deverá:

a) Realizar um DEPÓSITO NOMINAL (podendo ser por transferência eletrônica ou
diretamente no caixa) no Banco do Brasil, na conta poupança 48922-0, agência
3474-6, variação 51, em nome de João Victor Mendonça Santana Cavalcante,
no valor descrito na tabela exposta no subitem 2.2.

OBS1: NÃO SERÁ ACEITO, SOB QUALQUER HIPÓTESE, PAGAMENTO EFETUADO
MEDIANTE

DEPÓSITO

EM

CAIXA

ELETRÔNICO,

TAMPOUCO

VALORES

INCOMPATÍVEIS COM AS DATAS LIMITES DOS LOTES.
OBS2:

APÓS

CONFIRMAÇÃO

DA

INSCRIÇÃO,

OS

REEMBOLSADOS SOB QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA.

VALORES

NÃO

SERÃO

a) Preencher o formulário de inscrição, no qual consta os termos de concordância e de
responsabilidade, que estarão disponíveis no site www.petenfermagem.ufc.br no
período citado no subitem 2.1;
b) Anexar no local indicado do formulário de inscrição o comprovante de pagamento
escaneado (realizado no Banco do Brasil);
c) Anexar no local indicado no formulário de inscrição a declaração de matrícula OU
comprovante de pagamento atualizado (último mês) de sua IES escaneado.

OBS3: A confirmação de inscrição do participante será enviada por e-mail após o deferimento
de sua inscrição. O e-mail enviado também servirá como comprovante de pagamento e de
inscrição no evento.

2.5. Para realizar a inscrição presencialmente, o participante deverá:

a) Dirigir-se à sala do PET Enfermagem UFC (Rua Alexandre Baraúna, 1115 – Bairro
Rodolfo Teófilo – Fortaleza/CE), telefone (85) 3366-8448, nos dias e horários
especificados no ANEXO I;
b) Efetuar o pagamento no valor descrito na tabela exposta no subitem 2.2;
c) Preencher o formulário de inscrição, no qual consta os termos de concordância e
de responsabilidade, que estarão disponíveis no local.
d) Levar, obrigatoriamente, documento que comprove vínculo com a Instituição de
Ensino Superior no ato da inscrição.

OBS4: O participante receberá um comprovante de pagamento e de inscrição no ato do
processo.

2.6. Das oficinas: A XI Mostra Acadêmica de Enfermagem da UFC oferecerá oficinas
abordando temáticas variadas no âmbito da Enfermagem. Serão disponibilizadas
vagas limitadas para cada oficina, de acordo com o ANEXO II.
2.6.1. Cada inscrição dará direito a UMA oficina. A inscrição na oficina deverá ser
realizada no ato da inscrição no evento, por meio do site ou presencialmente.
2.6.2. As oficinas que obtiverem menos de 10 inscrições poderão ser
canceladas, e os participantes nelas inscritos, remanejados para outras
de seus interesses, que tenham vagas disponíveis.
2.6.3. Não serão aceitas trocas após confirmação de inscrição na oficina.

2.6.4. Havendo vagas remanescentes de outras oficinas, será possível efetuar
inscrição em UMA oficina extra, com o valor adicional de R$15,00 (quinze reais).

2.7. Caso haja desistência do aluno em participar do evento, o PET Enfermagem UFC
NÃO FARÁ RESSARCIMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO.

2.8. Caso a inscrição seja realizada por meio do site, certifique-se de que o
comprovante de depósito escaneado esteja legível. Ilegibilidade implicará em
INDEFERIMENTO da inscrição.

3. DA FORMATAÇÃO DE TRABALHOS

3.1. Os eixos temáticos a serem seguidos encontram-se no ANEXO III deste edital.

3.2. Serão aceitos os trabalhos do tipo: relatos de experiência, revisões e estudos de
caso.
APENAS TRABALHOS ORIUNDOS DE PESQUISAS ORIGINAIS.

3.3. Cada participante poderá submeter até, no máximo, dois resumos simples ou um
resumo simples e um expandido como autor principal.

3.4. No formulário de submissão dos resumos haverá um local determinado para que
o participante inclua: título do trabalho; nome completo do relator, dos coautores
e do orientador; escolha do eixo temático; corpo do resumo; e três descritores.
Além de um espaço onde deverá ser anexado o arquivo completo do trabalho
conforme modelo disponível no ANEXO IV.

ATENÇÃO: o envio correto dos dados de identificação é imprescindível, pois os certificados
serão confeccionados baseados nessas informações, não sendo permitidas alterações
posteriores.

3.5. No campo do formulário destinado para o resumo, o participante deverá incluir
apenas o corpo do trabalho, não sendo necessário título do trabalho, nomes dos
autores, titulação e descritores, pois já existem outros campos destinados a estas
informações.

3.6. Os textos deverão obedecer OBRIGATORIAMENTE aos seguintes critérios:
conteúdo científico, rigor metodológico e normas de formatação e

ortográficas, pois o não cumprimento desses implicará em indeferimento do
resumo. O conteúdo será de responsabilidade dos autores.

3.3.1. Após o envio dos dados e análise do(s) resumo(s) pelo avaliador, será divulgada
a situação do(s) mesmo(s), podendo ser:
a) Deferido: o trabalho foi aceito e não precisa de correções, devendo o
apresentador ou o coautor (desde que inscrito) apresentá-lo no dia do evento;
b) Deferido com correções: o trabalho precisa de ajustes e ser ressubmetido
após as correções sugeridas pelo avaliador;
c) Indeferido: o trabalho não foi aceito pela banca avaliadora (seja por motivos de
formatação ou de conteúdo) e não poderá ser corrigido e ressubmetido.

OBS5: RESSALTA-SE QUE OS RESUMOS QUE NÃO ATENDEREM ÀS NORMAS DE
FORMATAÇÃO SERÃO AUTOMATICAMENTE INDEFERIDOS, SEM A POSSIBILIDADE
DE AVALIAÇÃO E RESSUBMISSÃO.

3.7.

Os resumos deferidos com ressalva serão enviados novamente aos autores e

poderão ser ressubmetidos com as alterações sugeridas, apenas UMA vez, num
prazo máximo de cinco dias úteis. Caso o resumo não atenda aos critérios citados
acima, não será aceito para apresentação e, consequentemente, não constará nos
anais do evento.

3.8.

Os resumos dos trabalhos serão publicados nos anais da XI Mostra Acadêmica

de Enfermagem da UFC, registrados sob o ISSN: 2176-6819, disponíveis no
endereço eletrônico www.petenfermagem.ufc.br.

3.9. Dos resumos simples

3.9.1 O trabalho deverá ser estruturado da seguinte maneira: Introdução,
Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusão e Referências (no máximo duas,
conforme normas de Vancouver) com a obrigatoriedade da presença desses termos
no corpo do texto.

3.9.2 O título do trabalho, nomes dos autores, titulação, descritores e referências não
contarão como caracteres.

3.9.3 A página deverá estar no formato A4, orientação retrato, com margens de 2,5
cm (direita, esquerda, superior e inferior).

3.9.4 O título deverá estar centralizado e ser digitado todo em letra maiúscula, fonte
Times New Roman, tamanho 12, e em negrito, exceto nomes científicos, que também
deverão estar em itálico.

3.9.5. Os nomes dos autores deverão estar identificados abaixo do título, cada um em
linha separada, alinhados à direita, e em fonte Times New Roman, tamanho 10. Usar
número sobrescrito para indicar os integrantes e o orientador, conforme modelo
disponibilizado no site e no ANEXO IV.

3.9.6. Para o corpo do texto, utilizar o tipo de fonte Times New Roman, tamanho 10,
com espaçamento de 1,5 entre linhas. O texto deve conter no mínimo 1600 e no
máximo 2000 caracteres (com espaços) e não conter paragrafação. Serão aceitas
no máximo duas citações no corpo do texto. O resumo deverá conter no mínimo 3
(três) e no máximo 5 (cinco) descritores que deverão ser alocados após o resumo,
precedidos da expressão ‘Descritores’, em negrito, conforme DeCS (Descritores em
Ciências da Saúde), disponível em http://decs.bvs.br/. Imagens e gráficos não
deverão constar no corpo do texto.

3.9.7. Todos os resumos simples serão apresentados na modalidade oral.

3.10. Dos resumos expandidos

3.10.1. Serão aceitos apenas trabalhos originais oriundos de pesquisas. O trabalho
deverá ser estruturado da seguinte maneira: Introdução, Objetivos, Métodos,
Resultados, Conclusão e Referências.
OBS6: NESSA MODALIDADE DE RESUMO NÃO SERÃO ACEITOS RELATOS DE
EXPERIÊNCIA.

3.10.2. O resumo expandido deverá ocupar, no mínimo, duas e, no máximo, quatro
laudas, incluindo texto, tabelas e/ou figuras.

3.10.3. A página deverá estar no formato A4, orientação retrato, com margens de 2,5
cm (direita, esquerda, superior e inferior).

3.10.4. O título deverá estar centralizado e ser digitado todo em letra maiúscula, fonte
Times New Roman, tamanho 12 e em negrito, exceto nomes científicos, que também
deverão estar em itálico.

3.10.5. Os nomes dos autores deverão estar identificados abaixo do título, cada um
em linha separada, alinhados à direita, e em fonte Times New Roman, tamanho 10.
Usar número sobrescrito para indicar os integrantes e o orientador, conforme modelo
disponibilizado no site e no ANEXO IV.

3.10.6. Para o corpo do texto, utilizar o tipo de fonte Times New Roman, tamanho 10,
com espaçamento de 1,5 entre linhas recuo do início do parágrafo: 1,25 cm, e
alinhamento JUSTIFICADO. O resumo expandido deverá ocupar, no mínimo, duas
e, no máximo, quatro laudas, incluindo texto, tabelas e/ou figuras.

3.10.7. O resumo deverá conter no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) descritores
que deverão ser alocados após o resumo, precedidos da expressão ‘Descritores’, em
negrito, conforme DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), disponível em
http://decs.bvs.br/. Imagens e gráficos não deverão constar no corpo do resumo.

3.10.8. As citações de artigos (referências) no texto devem seguir as normas
técnicas de Vancouver.

3.10.9. Citações de trabalhos extraídos de Resumos e Abstracts, publicações no prelo
e comunicação pessoal não são aceitas na elaboração do resumo expandido.

ATENÇÃO: o envio correto dos dados de identificação é imprescindível, pois crachás
e certificados serão confeccionados baseados nessas informações, não sendo
permitidas alterações posteriores.

4. DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

4.1. O período de submissão de RESUMOS SIMPLES ocorrerá entre os dias 25 de
fevereiro

a

31

de

março

de

2019,

exclusivamente

pelo

site

www.petenfermagem.ufc.br.

4.2. O período de submissão de RESUMOS EXPANDIDOS concorrentes e não
concorrentes a prêmio ocorrerá entre os dias 25 de fevereiro a 31 de março de
2019, exclusivamente pelo site www.petenfermagem.ufc.br. NÃO HAVERÁ
PRORROGAÇÃO

DA

DATA

PARA

SUBMISSÃO

DE

RESUMOS

EXPANDIDOS.

4.3. Para a submissão dos RESUMOS SIMPLES E/OU EXPANDIDOS, o participante
deverá

preencher

o

formulário

de

submissão

disponível

em:

www.petenfermagem.ufc.br. O resumo deverá estar de acordo com as normas
apresentadas nos itens 3 e 4 deste edital.

4.4. Cada inscrito poderá ser relator de no máximo DOIS resumos (dois resumos
simples ou um resumo simples e um expandido), não restringindo sua
coautoria em outros trabalhos. O limite de autores por trabalho será de seis,
incluindo orientador.

4.5. O relator do trabalho deverá obrigatoriamente estar inscrito no evento. A
submissão do trabalho deverá ser realizada em nome do relator. Em caso de
impossibilidade do comparecimento do relator, um coautor poderá apresentar,
DESDE QUE esteja inscrito no evento, seja acadêmico de Enfermagem e respeite
o limite máximo de apresentação de trabalhos (dois resumos simples ou um
resumo simples e um expandido). Essa substituição deve ser comunicada com
antecedência de 3 (três) dias úteis à comissão científica do evento.

4.6. O relator do trabalho deverá ser obrigatoriamente acadêmico de Enfermagem, já
os coautores, poderão ser, além de acadêmicos, profissionais de Saúde.

4.7. Para a apresentação de trabalhos, o participante deverá optar pelo eixo que
melhor se aplica ao seu resumo ou trabalho completo (ANEXO III). Ressalta-se
que TODOS os trabalhos, resumos simples ou expandidos, deverão ser
apresentados oralmente. Caso haja alterações, a comissão científica entrará em
contato por meio do e-mail ximostraacademicaufc@gmail.com

4.8. O participante deverá informar, no ato da submissão do resumo, se deseja ou não
concorrer ao prêmio “Maria Grasiela Teixeira Barroso”. Caso deseje, deverá
anexar o resumo expandido. Os participantes que optarem por concorrer a prêmio
e não anexarem o trabalho serão automaticamente excluídos da concorrência.

4.8.1. Serão premiados os três resumos com maiores notas concedidas pela banca
avaliadora.

4.9. Após o envio definitivo do resumo, o participante não poderá fazer quaisquer
alterações.

5. DA APRESENTAÇÃO

5.1. Todas as apresentações deverão ser preparadas e convertidas para o formato
PDF.

5.2. A apresentação de resumo expandido será realizada no Centro de Convivência
do Campus do Pici. Cada candidato disporá de 07 minutos para apresentação do
trabalho, sendo acrescidos pelo menos 03 minutos para arguição, caso
necessário. O número de slides se restringe a 8 (oito) e o modelo de slides será
disponibilizado pela comissão organizadora.

5.3. A apresentação de resumo simples será realizada no Centro de Convivência do
Campus do Pici. Cada candidato disporá de 05 minutos para apresentação do
trabalho, sendo acrescidos pelo menos 05 minutos para arguição, caso
necessário. O número de slides será restrito a 7 (sete) e o modelo de slides será
disponibilizado pela comissão organizadora.

5.4. Os slides para as apresentações deverão ser enviados do período de 22 de abril
a 01 de maio para o e-mail ximostraacademicaufc@gmail.com, em formato
PDF. O assunto do e-mail deverá conter “Apresentação XI Mostra”. A
confirmação de recebimento da apresentação dar-se-á de 22 de abril a 05 de
maio, por e-mail. Serão disponibilizados para as apresentações os seguintes
recursos: projetor multimídia e computador. Não serão aceitos slides
armazenados em pen drive. Verificar sugestão de modelo no site:
www.petenfermagem.ufc.br.

5.5. A apresentação dos trabalhos deverá ser confeccionada no formato a ser
disponibilizado pela comissão científica. Informamos que NÃO SERÃO ACEITAS
apresentações em outro formato diferente do especificado por ocasião do
evento.

A

sugestão

de

modelo

poderá

ser

encontrada

no

site:

www.petenfermagem.ufc.br.

6. DA PREMIAÇÃO

6.1. Os autores que desejarem CONCORRER A PRÊMIO, deverão assinalar tal
opção no ato da submissão do RESUMO EXPANDIDO.

6.2. O prêmio Maria Grasiela Teixeira Barroso será destinado ao melhor resumo
expandido escrito, avaliado por uma banca composta por três professores que
não apresentem conflitos de interesse.

6.3. Fica reservado à banca de avaliadores dos trabalhos a prêmio o dever de premiar
apenas os trabalhos que atendam aos critérios de avaliação de forma satisfatória.

OBS7: NÃO CABERÁ RECURSO AO RESULTADO FINAL DA PREMIAÇÃO.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Serão emitidos certificados de participação no evento e nas oficinas, bem como
de apresentação de trabalhos, mediante a comprovação de presença.

7.2. TODOS os certificados relacionados à XI Mostra estarão disponíveis ONLINE,
por meio do site www.petenfermagem.ufc.br.

7.3. O PET Enfermagem UFC estará à disposição dos participantes para auxílio e
esclarecimento de dúvidas por meio do telefone (85) 3366 8448, da página do
Facebook “PET Enfermagem UFC” (www.facebook.com/petenfermagemufc),
Instagram (@petenfufc) e na sala do PET Enfermagem UFC de acordo com
ANEXO I.

ANEXO I
ESCALA DE PLANTÕES 2019.1

DIA/TURNO

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

MANHÃ

X

X

X

X

X

TARDE

X

X

X

-----

----

ANEXO II
OFICINAS TEMÁTICAS

10 de maio (sexta-feira)

1.

Cuidados com feridas;

2.

Suporte básico de vida;

3.

ECG;

4.

Reanimação neonatal;

5.

Interpretação de exames laboratoriais;

6.

Cuidados Paliativos;

7.

Drenos, tubos e cateteres;

8.

Boas práticas de atenção ao parto e nascimento.

ANEXO III
EIXOS TEMÁTICOS

Eixo 1: Enfermagem no Processo de Cuidar na Promoção da Saúde da Criança
e do Adolescente.

Eixo 2: Enfermagem no Processo de Cuidar na Promoção da Saúde do Adulto.

Eixo 3: Enfermagem no Processo de Cuidar na Promoção da Saúde Sexual e
Reprodutiva.

Eixo 4: Enfermagem no Processo de Cuidar na Promoção da Saúde do Idoso.

Eixo 5: Tecnologia de Enfermagem na Promoção de Saúde.

Eixo 6: Enfermagem e as Políticas e Práticas de Saúde.

Eixo 7: Enfermagem e Educação em Saúde.

Eixo 8: Enfermagem e Gestão do Processo de Trabalho

ANEXO IV

MODELOS A SEREM SEGUIDOS

ANEXO IV - MODELO DE TRABALHO A SER SEGUIDO (RESUMO SIMPLES)

TÍTULO DO TRABALHO
autor¹
coautor²
coautor²
coautor²
coautor²
orientador³
INTRODUÇÃO: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam tincidunt dictum felis, nec luctus
nibh semper vulputate. Morbi pellentesque ornare nisi in lobortis. Maecenas et egestas turpis. Nunc sodales
interdum dui, mollis convallis lorem tristique in.¹ Proin iaculis rutrum dolor, sollicitudin vulputate lectus cursus
vel.² Donec eu urna nec nisi semper sodales. OBJETIVO: Nam mi ex, tincidunt in justo in, rhoncus dignissim
velit. Morbi suscipit tellus ut pretium tempus. Fusce pellentesque fermentum justo eget sagittis. Pellentesque
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Curabitur dictum eleifend odio, id
suscipit mauris consequat vitae. METODOLOGIA: Donec viverra, est at commodo pulvinar, eros mi facilisis
magna, quis venenatis diam magna vitae sem.Nam auctor lectus id neque semper malesuada. Nam luctus nunc a
nisl faucibus, ac fringilla orci luctus. Maecenas sit amet quam ac tellus sagittis tristique. Sed ac justo tortor. Nunc
eleifend dui bibendum, lacinia risus a Hendrerit risus. Aliquam non dui cursus, auctor urna et, consequat diam.
nequ non odio tempus sodales. Pellentesque sed dolor nunc. RESULTADOS: Phasellus aliquet odio vitae rutrum
dapibus Curabitur dictum eleifend odio, id suscipit mauris consequat vitae. Donec viverra, est at commodo
pulvinar, eros mi facilisis magna, quis venenatis diam magna vitae sem.Nam auctor lectus id neque semper
malesuada. Nam mi ex, tincidunt in justo i, rhoncus dignissim velit. Morbi suscipit tellus ut pretium tempus. Fusce
pellentesque fermentum justo eget sagittis. CONCLUSÃO: Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus
et malesuada fames ac turpis egestas.³ In dui magna, posuere eget, vestibulum et, tempor auctor, justo. In ac felis
quis tortor malesuada pretium. Pellentesque auctor neque nec urna. Proin sapien ipsum, porta a, auctor quis,
euismod ut, mi. Aenean viverra rhoncus pede.
Descritores: Mínimo três; máximo 5
Texto do resumo, contendo no máximo 1500 e 2000 caracteres com espaçamento e não deverá conter marcas
de parágrafo. Fontes: Times New Roman, tamanho 10. O resumo completo não deve ultrapassar uma folha.
1. Autor (a) apresentador (a) do curso de Enfermagem [inserir IES]
2. Autor (a). Acadêmicos (as) do Curso de Enfermagem [inserir IES]
3. Enfermeiro (a). Docente do Curso de Graduação em Enfermagem [inserir IES]

REFERÊNCIAS
1. Autor/es da publicação (exemplo: Alves, SCF). Título da publicação. Ano [data de consulta]. Endereço
eletrônico. (exemplo: <http://www.petenfermagem.ufc.br >
2.

Instituição/Autor. Título [base de dados na Internet]. Lugar de publicação: Editor; Data de criação, [data
de consulta]. Endereço eletrônico.

3.

Autor/es.Título do livro. Edição. Lugar de publicação: Editorial; ano.

(RESUMO EXPANDIDO)

TÍTULO DO RESUMO EXPANDIDO
autor¹
coautor²
coautor²
coautor²
coautor²
orientador³
INTRODUÇÃO:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam tincidunt dictum felis, nec luctus nibh semper
vulputate. Morbi pellentesque ornare nisi in lobortis. Maecenas et egestas turpis. Nunc sodales interdum dui, mollis
convallis lorem tristique in. Proin iaculis rutrum dolor, sollicitudin vulputate lectus cursus vel. Donec eu urna nec
nisi semper sodales. Nam mi ex, tincidunt in justo in, rhoncus dignissim velit. Morbi suscipit tellus ut pretium
tempus. Fusce pellentesque fermentum justo eget sagittis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus
et malesuada fames ac turpis egestas. Curabitur dictum eleifend odio, id suscipit mauris consequat vitae. Donec
viverra, est at commodo pulvinar, eros mi facilisis magna, quis venenatis diam magna vitae sem.Nam auctor lectus
id neque semper malesuada.¹ Nam luctus nunc a nisl faucibus, ac fringilla orci luctus. Maecenas sit amet quam ac
tellus sagittis tristique. Sed ac justo tortor. Nunc eleifend dui bibendum, lacinia risus a Hendrerit risus. Aliquam
non dui cursus, auctor urna et, consequat diam. nequ non odio tempus sodales. Pellentesque sed dolor nunc.
Phasellus aliquet odio vitae rutrum dapibus Curabitur dictum eleifend odio, id suscipit mauris consequat vitae.²
Donec viverra, est at commodo pulvinar, eros mi facilisis magna, quis venenatis diam magna vitae sem.Nam auctor
lectus id neque semper malesuada. Nam mi ex, tincidunt in justo i, rhoncus dignissim velit. Morbi suscipit tellus
ut pretium tempus. Fusce pellentesque fermentum justo eget sagittis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus
et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In hac habitasse platea dictumst. Curabitur at lacus ac velit ornare
lobortis.³ Curabitur a felis in nunc fringilla tristique. Morbi mattis ullamcorper velit. Phasellus gravida semper
nisi. Nullam vel sem. Pellentesque libero tortor, tincidunt et, tincidunt eget, semper nec, quam. Sed hendrerit.
Morbi ac felis. Nunc egestas, augue at pellentesque laoreet, felis eros vehicula leo, at malesuada velit leo quis
pede. Donec interdum, metus et hendrerit aliquet, dolor diam sagittis ligula, eget egestas libero turpis vel mi. Nunc
nulla. Fusce risus nisl, viverra et, tempor et, pretium in, sapien.

OBJETIVO:

Curabitur a felis in nunc fringilla tristique. Morbi mattis ullamcorper velit. Phasellus gravida semper nisi. Nunc
egestas, augue at pellentesque laoreet, felis eros vehicula leo, at malesuada velit leo quis pede.

MÉTODOS:
Donec viverra, est at commodo pulvinar, eros mi facilisis magna, quis venenatis diam magna vitae sem.Nam
auctor lectus id neque semper malesuada. Nam mi ex, tincidunt in justo i, rhoncus dignissim velit. Morbi suscipit
tellus ut pretium tempus. Fusce pellentesque fermentum justo eget sagittis. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In hac habitasse platea dictumst. Curabitur at lacus ac velit
ornare lobortis. Curabitur a felis in nunc fringilla tristique. Morbi mattis ullamcorper velit. Phasellus gravida
semper nisi. Nullam vel sem. Pellentesque libero tortor, tincidunt et, tincidunt eget, semper nec, quam. Sed
hendrerit. Morbi ac felis. Nunc egestas, augue at pellentesque laoreet, felis eros vehicula leo, at malesuada velit
leo quis pede. Donec interdum, metus et hendrerit aliquet, dolor diam sagittis ligula, eget egestas libero turpis vel
mi. Nunc nulla. Fusce risus nisl, viverra et, tempor et, pretium in, sapien.
Mauris turpis nunc, blandit et, volutpat molestie, porta ut, ligula. Fusce pharetra convallis urna. Quisque ut nisi.
Donec mi odio, faucibus at, scelerisque quis, convallis in, nisi. Suspendisse non nisl sit amet velit hendrerit rutrum.
Ut leo. Ut a nisl id ante tempus hendrerit. Proin pretium, leo ac pellentesque mollis, felis nunc ultrices eros, sed
gravida augue augue mollis justo. Suspendisse eu ligula. Nulla facilisi. Donec id justo. Praesent porttitor, nulla
vitae posuere iaculis, arcu nisl dignissim dolor, a pretium mi sem ut ipsum. Curabitur suscipit suscipit tellus.
Praesent vestibulum dapibus nibh. Etiam iaculis nunc ac metus. Ut id nisl quis enim dignissim sagittis. Etiam
sollicitudin, ipsum eu pulvinar rutrum, tellus ipsum laoreet sapien, quis venenatis ante odio sit amet eros. Proin
magna. Duis vel nibh at velit scelerisque suscipit. Curabitur turpis. Vestibulum suscipit nulla quis orci. Fusce ac
felis sit amet ligula pharetra condimentum. Maecenas egestas arcu quis ligula mattis placerat. Duis lobortis massa
imperdiet quam. Suspendisse potenti.
Pellentesque commodo eros a enim. Vestibulum turpis sem, aliquet eget, lobortis pellentesque, rutrum eu, nisl.
Sed libero. Aliquam erat volutpat. Etiam vitae tortor. Morbi vestibulum volutpat enim. Aliquam eu nunc. Nunc
sed turpis. Sed mollis, eros et ultrices tempus, mauris ipsum aliquam libero, non adipiscing dolor urna a orci. Nulla
porta dolor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.
Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci
sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit, rhoncus eget, elementum ac,
condimentum eget, diam. Nam at tortor in tellus interdum sagittis. Aliquam lobortis. Donec orci lectus, aliquam
ut, faucibus non, euismod id, nulla. Curabitur blandit mollis lacus. Nam adipiscing. Vestibulum eu odio.

RESULTADOS:
Sed augue ipsum, egestas nec, vestibulum et, malesuada adipiscing, dui. Vestibulum facilisis, purus nec pulvinar
iaculis, ligula mi congue nunc, vitae euismod ligula urna in dolor. Mauris sollicitudin fermentum libero. Praesent
nonummy mi in odio. Nunc interdum lacus sit amet orci. Vestibulum rutrum, mi nec elementum vehicula, eros

quam gravida nisl, id fringilla neque ante vel mi. Morbi mollis tellus ac sapien. Phasellus volutpat, metus eget
egestas mollis, lacus lacus blandit dui, id egestas quam mauris ut lacus. Fusce vel dui. Sed in libero ut nibh placerat
accumsan. Proin faucibus arcu quis ante. In consectetuer turpis ut velit. Nulla sit amet est. Praesent metus tellus,
elementum eu, semper a, adipiscing nec, purus. Cras risus ipsum, faucibus ut, ullamcorper id, varius ac, leo.
Suspendisse feugiat. Suspendisse enim turpis, dictum sed, iaculis a, condimentum nec, nisi. Praesent nec nisl a
purus blandit viverra. Praesent ac massa at ligula laoreet iaculis. Nulla neque dolor, sagittis eget, iaculis quis,
molestie non, velit.
Mauris turpis nunc, blandit et, volutpat molestie, porta ut, ligula. Fusce pharetra convallis urna. Quisque ut nisi.
Donec mi odio, faucibus at, scelerisque quis, convallis in, nisi. Suspendisse non nisl sit amet velit hendrerit rutrum.
Ut leo. Ut a nisl id ante tempus hendrerit. Proin pretium, leo ac pellentesque mollis, felis nunc ultrices eros, sed
gravida augue augue mollis justo. Suspendisse eu ligula. Nulla facilisi. Donec id justo. Praesent porttitor, nulla
vitae posuere iaculis, arcu nisl dignissim dolor, a pretium mi sem ut ipsum. Curabitur suscipit suscipit tellus.

CONCLUSÃO:
Pellentesque commodo eros a enim. Vestibulum turpis sem, aliquet eget, lobortis pellentesque, rutrum eu, nisl.
Sed libero. Aliquam erat volutpat. Etiam vitae tortor. Morbi vestibulum volutpat enim. Aliquam eu nunc. Nunc
sed turpis. Sed mollis, eros et ultrices tempus, mauris ipsum aliquam libero, non adipiscing dolor urna a orci. Nulla
porta dolor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.Vivamus
laoreet. Nullam tincidunt adipiscing enim. Phasellus tempus. Proin viverra, ligula sit amet ultrices semper, ligula
arcu tristique sapien, a accumsan nisi mauris ac eros. Fusce neque. Suspendisse faucibus, nunc et pellentesque
egestas, lacus ante convallis tellus, vitae iaculis lacus elit id tortor. Vivamus aliquet elit ac nisl. Fusce fermentum
odio nec arcu. Vivamus euismod mauris. Vivamus laoreet. Nullam tincidunt adipiscing enim. Phasellus tempus.
Proin viverra, ligula sit amet ultrices semper, ligula arcu tristique sapien, a accumsan nisi mauris ac eros. Fusce
neque. Suspendisse faucibus, nunc et pellentesque egestas, lacus ante convallis tellus, vitae iaculis lacus elit id
tortor. Vivamus aliquet elit ac nisl. Fusce fermentum odio nec arcu. Vivamus euismod mauris.
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