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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 XIV MOSTRA ACADÊMICA DE 

ENFERMAGEM DA UFC, que se realizará nos dias 11, 12 e 13 de maio de 2023, em local a 

ser divulgado nas redes sociais do PET Enfermagem UFC, em Fortaleza.   

   

   

1. DOS OBJETIVOS   

   

A XIV Mostra Acadêmica de Enfermagem da UFC tem como objetivos divulgar as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão e proporcionar a integração entre a comunidade acadêmica de 

Enfermagem. No ano de 2023, o tema será: “Uma história de dedicação, conquista e 

inovação da Enfermagem brasileira”.   

 

2. DAS INSCRIÇÕES   

   

2.1. O período de inscrição no evento será de 24 de fevereiro a 05 de maio de 2023, com vagas 

limitadas. As inscrições serão realizadas na plataforma Even3 

(www.even3.com/xivmostrapet). NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES APÓS O 

ESGOTAMENTO DAS VAGAS.   

http://www.even3.com/xivmostrapet


  

2.2. Dos valores da inscrição   

 

PERÍODO CATEGORIA DE INSCRIÇÃO VALOR 

 

1º LOTE  

(24/02/23 a 30/03/2023) 

Estudante do primeiro ano de graduação - UFC R$30,00 

Estudante de graduação - UFC R$40,00 

Estudante de graduação - Outras IES R$50,00 

2º LOTE 

(31/03/23 a 05/05/23)  

Estudante de graduação - UFC R$50,00 

Estudante de graduação - Outras IES R$60,00 

OBS: As palestras e apresentações serão abertas aos discentes da UFC, porém o envio de 

trabalhos e certificados de participação serão restritos apenas aos inscritos no evento. 

 

2.3. Poderão inscrever-se os alunos de todos os semestres de graduação em  Enfermagem 

matriculados em quaisquer Instituições de Ensino Superior (IES).   

   

2.4. Para realizar a inscrição pelo site da Even3, o participante deverá:   

a) Ler o presente Edital em sua íntegra; 

b) Acessar o site da XIV Mostra na Even3 e preencher os dados solicitados no formulário de 

inscrição on-line;  

c) Anexar no local indicado do formulário de inscrição o comprovante de pagamento (PIX ou 

transferência bancária) do valor descrito na tabela exposta no subitem 2.2 na seção indicada 

durante o ato da inscrição;  

d) A chave PIX estará indicada na plataforma Even3 durante o ato de inscrição. 

   

OBS¹: Não será aceito, sob qualquer hipótese, pagamento efetuado mediante depósito em 

caixa eletrônico, tampouco valores incompatíveis com as datas limites dos lotes. Os 

comprovantes serão verificados pela comissão organizadora. 

 

OBS2: A confirmação de inscrição do participante será enviada por e-mail após o 

deferimento  de sua inscrição. O e-mail enviado pela comissão organizadora também 

servirá como comprovante de pagamento e de  inscrição no evento.   

   

2.5. Das oficinas: A XIV Mostra Acadêmica de Enfermagem da UFC oferecerá oficinas  

abordando temáticas no âmbito da Enfermagem. Serão disponibilizadas vagas limitadas para 

cada oficina, de acordo com o ANEXO I.   

 

2.5.1. Cada inscrição dará direito à participação em DUAS oficinas não simultâneas. A 

inscrição na oficina deverá ser realizada pelo próprio participante inscrito na plataforma Even3, 



na aba de programação. O PET Enfermagem UFC divulgará a data de abertura das inscrições 

nas oficinas. 

  

2.5.2. As oficinas que obtiverem menos de 10 inscrições poderão ser canceladas e os 

participantes nelas inscritos serão remanejados para outras de seus interesses que tenham vagas 

disponíveis.   

 

2.6. Caso haja desistência do aluno em participar do evento, o PET Enfermagem UFC não fará 

ressarcimento do valor da inscrição.   

   

2.7. Caso a inscrição seja realizada por meio do site, certifique-se de que o comprovante de 

transferência/PIX escaneado esteja legível. A ilegibilidade implicará em INDEFERIMENTO 

da inscrição.   

 

3. DA FORMATAÇÃO DE TRABALHOS   

   

3.1. Os eixos temáticos encontram-se no ANEXO II deste edital.   

   

3.2. Serão aceitos trabalhos do tipo: relatos de experiência,  estudos de caso, estudos 

observacionais (transversais, coortes, caso-controle, epidemiológicos), qualitativos e ensaios 

clínicos. Não serão aceitos estudos de revisão. 

   

3.3. Cada participante poderá submeter até, no máximo, dois resumos simples OU um  resumo 

simples e um expandido a prêmio como autor principal.  Não há limite como coautoria. 

   

3.4. No formulário de submissão  on-line dos resumos haverá um local específico 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 descritores.  Além de um espaço em que deverá 

ser anexado o arquivo completo do trabalho conforme modelo disponível no site do evento 

(www.even3.com.br/xivmostrapet). 

   

ATENÇÃO: o envio correto dos dados de identificação com nomes próprios sem 

abreviações é imprescindível, pois os certificados e crachás 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.   

 

http://www.even3.com.br/xivmostrapet


3.7. Após o envio dos dados e análise do(s) resumo(s) pelo avaliador, será divulgada  a situação 

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)Indeferido: o trabalho não foi aceito pela banca avaliadora (seja por motivos de  formatação 

ou de conteúdo).  

 

OBS: Ressalta-se que os resumos que não atenderem às normas de  formatação serão 

automaticamente indeferidos, sem a possibilidade  de avaliação e ressubmissão.   

   

3.8. Os resumos dos trabalhos serão publicados nos anais da XIV 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, Objetivo, Métodos, 

Resultados e Conclusão, com a obrigatoriedade da presença desses termos  no corpo do texto.   

   

3.9.2. O título do trabalho, nomes dos autores, titulação e descritores 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 

(www.even3.com.br/xivmostrapet).   

   

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. 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  

http://www.even3.com.br/xivmostrapet


   

3.10.1. Serão aceitos apenas trabalhos oriundos de pesquisas originais. O trabalho deverá ser 

estruturado da seguinte maneira: Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusão e 

Referências. 

 

OBS: Nesta modalidade de resumo não serão aceitos relatos de experiência e revisões. 

   

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 

do evento (www.even3.com.br/xivmostrapet).   

   

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 da ABNT.   

   

3.10.9. Citações de trabalhos extraídos de Resumos, publicações no prelo e comunicação 

pessoal não são aceitas na elaboração do resumo expandido.   

   

   

4. DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS   

  

4.1. O período de submissão de RESUMOS SIMPLES ocorrerá entre os dias 24 de fevereiro a 

31 de março de 2023, exclusivamente pelo site (www.petenfermagem.ufc.br).  

   

http://www.even3.com.br/xivmostrapet


4.2. O período de submissão de RESUMOS EXPANDIDOS CONCORRENTES A PRÊMIO 

ocorrerá entre os dias 24 de fevereiro a 31 de março de 2023, exclusivamente pelo site 

(www.petenfermagem.ufc.br).  

   

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

inscrito na even3 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 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. 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 (ANEXO II). 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 (xivmostratrabalhos@gmail.com). 

 

4.8. O participante que desejar concorrer ao prêmio “Maria Grasiela Teixeira Barroso” deverá 

submeter um resumo expandido e sinalizar no ato da submissão que deseja concorrer ao 

prêmio.  

 

4.8.1. Serão premiados os três resumos com as 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. Os materiais de apresentação deverão ser preparados e convertidos para o formato PDF.   

   

5.2. As apresentações de resumos expandidos serão realizadas em local a ser divulgado. 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 

mailto:xivmostratrabalhos@gmail.com


de slides deverá ser, obrigatoriamente, o modelo padrão a ser disponibilizado no site do evento 

(www.even3.com.br/xivmostrapet).   

   

5.3. As apresentações de resumo simples serão realizadas em local a ser divulgado. Cada 

candidato disporá de 05 minutos para apresentação do trabalho, sendo acrescidos pelo menos 

02 minutos para arguição, caso necessário. O número de slides será restrito a 7 (sete) e o modelo 

de slides deverá ser, obrigatoriamente, padronizado no seguinte link 

(www.even3.com.br/xivmostrapet). 

   

5.4. Os slides para as apresentações deverão ser enviados do período de 22 de abril a 01 de 

maio para o e-mail (xivmostratrabalhos@gmail.com), em formato PDF. O assunto do e-mail 

deverá conter “Apresentação XIV Mostra”. A confirmação de recebimento da apresentação 

dar-se-á de 22 de abril a 08 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.  

 

5.5. A apresentação dos trabalhos deverá ser confeccionada no modelo padrão do evento 

supracitado. Informamos que NÃO SERÃO ACEITAS apresentações em outro formato 

diferente do especificado por ocasião do evento. 

 

5.6. O cronograma de apresentações estará disponível no site da Even3 e do PET Enfermagem 

UFC no dia 4 de maio de 2023. Não serão feitas alterações nos horários e dias das 

apresentações. Os relatores que não puderem apresentar deverão seguir as regras descritas no 

subitem 4.5 da Seção 4 do presente Edital.  

 

6. DA PREMIAÇÃO   

   

6.1. Os autores que desejarem concorrer a prêmio deverão submeter resumo expandido e 

sinalizar a intenção no ato da submissão. 

   

6.2. O prêmio Maria Grasiela Teixeira Barroso será destinado aos três melhores resumos 

expandidos, avaliados por uma banca composta por três professores que não apresentem 

conflitos de interesse e externos ao PET Enfermagem UFC.   

 

6.3. Na avaliação dos resumos submetidos ao prêmio serão levados em consideração os itens 

abaixo e a respectiva pontuação pela banca avaliadora: 

 

Itens de avaliação dos resumos expandidos submetidos ao prêmio Pontuação 

Problema e contextualização do objeto de pesquisa/Justificativa/ 

Relevância e avanços do conhecimento em relação ao estado da arte na área 

de Enfermagem 

3,0 

Metodologia 3,0 

http://www.even3.com.br/xivmostrapet
http://www.even3.com.br/xivmostrapet
mailto:xivmostratrabalhos@gmail.com


Coerência entre objeto de estudo, objetivos e metodologia 1,5 

Qualidade da redação 1,5 

Atualização, abrangência e formatação conforme as normas ABNT da 

bibliografia 

0,5 

Aderência ao eixo temático escolhido pelo participante 0,5 

 

6.4. A nota mínima exigida será 7,0 (critério eliminatório). Os resumos com as três maiores 

notas serão premiados como primeiro, segundo e terceiro lugares no Prêmio Maria Grasiela 

Teixeira Barroso e serão anunciados no último dia do evento. 

 

6.5. No caso de empate entre participantes, os critérios serão: 1º - Maior nota no item “Problema 

e contextualização do objeto de pesquisa/justificativa/relevância”; 2º - Maior nota no item 

"Metodologia". 

 

6.6. A certificação de premiação está garantida para os três resumos expandidos premiados. 

Além disso, os premiados ganharão prêmios cedidos pelos patrocinadores oficiais do evento, 

que serão divulgados nas redes sociais do grupo PET. 

 

OBS: NÃO CABERÁ RECURSO AO RESULTADO DA PREMIAÇÃO.   

 

7. DAS 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 XIV Mostra estarão disponíveis on-line, na página da 

XIV Mostra Acadêmica de Enfermagem da UFC na plataforma da Even3.  

 

7.3. Os certificados disponibilizados pela Even3 devem ser baixados pelos participantes 

em até 90 dias. Após o período citado o download é cobrado pela plataforma, logo, o PET 

Enfermagem UFC não se responsabiliza pela solicitação e cobrança de certificados fora do 

prazo de 90 dias. 

   

7.3. O PET Enfermagem UFC estará à disposição dos participantes para auxílio e 

esclarecimento de dúvidas por meio do telefone (85) 3366 8448, do email 

(mostrapetufc@gmail.com) da página do Instagram (@petenfufc) e na sala do PET 

Enfermagem UFC. 

 

8. DO CALENDÁRIO 

 

● Período de inscrições no evento na página da Even3: 24/02/23 a 05/05/23 

mailto:mostrapetufc@gmail.com


● Período de submissão de resumos simples: 24/02/23 a 31/03/23 

● Período de submissão de resumos expandidos: 24/02/23 a 31/03/23  

● Resultado da avaliação dos resumos (simples e expandidos): 21/04/23  

● Período para envio das apresentações de slides: 22/04/23 a 01/05/23 

● Confirmação do recebimento das apresentações: 22/04/23 a 08/05/23 

● XIV Mostra de Enfermagem da UFC: 11/05/23 a 13/05/23  

● Disponibilização dos certificados: 12/06/23 

● Divulgação dos anais: 10/07/2023 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Profª Drª Priscila de Souza Aquino 

Tutora do PET Enfermagem UFC 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Profª Drª Ana kelve de Castro Damasceno 

Chefe do Departamento de Enfermagem da UFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I: OFICINAS 

 

Data e horário Oficina 

Dia 12/05 

Sexta-feira (8 às 11h) 

Cuidados paliativos em oncologia 

Prática de injetáveis 

Cuidados com feridas 

Prática em primeiros socorros 

Dia 13/05 

Sábado (8h às 11h) 

Execução e interpretação de eletrocardiograma 

Assistência ao trabalho de parto e parto 

Noções em ventilação mecânica para Enfermagem 

Enfermagem em estética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II: 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. 

 

 

 

 

 


