TEMA: Enfermagem, O Coração do Home Care:
Técnico de Enfermagem, o parceiro domiciliar

REGRAS DE CONFECÇÃO DE TRABALHOS:

EIXOS TEMÁTICOS:
TEMA 1: A importância do cuidador em Home Care
TEMA 2: O Assistente Social na busca ativa de famílias vulneráveis
TEMA 3: O papel do psicólogo em Home Care
TEMA 4: Educação como prevenção e mudanças de hábito
TEMA 5: Educação escolar aos usuários em internamento hospitalar e
em Home Care
TEMA 6: A importância da família na educação dos internados
TEMA 7: Armazenamento de produtos e materiais no domicílio

TEMA 8: A importância do técnico auxiliar e cuidador no internamento
domiciliar
TEMA 9: A importância das relações interpessoais no ambiente de trabalho
TEMA 10: Experiência exitosa na área de Educação, Saúde e Assistência
Social

NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE ARTIGOS:
1. O título do trabalho não deve possuir mais que 10 palavras, em caixa alta,
centralizado e em negrito;
2. O nome do(s) autor(es), no máximo três, deve vir abaixo do título alinhado a direita,
com referência a Instituição a qual está vinculado e e-mail;
3. Possuir no seu início o resumo simples (ver acima as normas de resumo);
4. Conter 09 a 12 laudas, com resumo e referências bibliográficas incluídas;

5. As notas devem vir em rodapé;
6. Citações e referências bibliográficas de acordo com as normas da ABNT;
7. Deve ser digitado com fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, parágrafo
de 1,5 e margens da folha: superior: 3,0; esquerda: 3,0; inferior: 2,0 e direita: 2,0.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL:
1. Os artigos serão apresentados na modalidade oral;
2. Os artigos serão apresentados em comunicação individual de 15 minutos. Será
disponibilizado recurso multimídia.

NORMAS PARA ENVIO DOS TRABALHOS:
Os trabalhos devem ser salvos em Word e enviados juntamente com o comprovante de
depósito referente ao pagamento da inscrição, de acordo com a modalidade, em anexo para
o e-mail do Evento, a saber: evamabreu@hotmail.com. No campo “assunto” você deve

escrever: artigo e especificar o Eixo Temático que deseja. Por favor fique atento a seu email cadastrado no nosso site do evento.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
a) Todos os artigos serão apresentados na modalidade de comunicação oral;
b) Os trabalhos que não atenderem às normas de formatação e da ABNT serão
automaticamente eliminados;
c) O material aceito para apresentação e publicação será utilizado em sua versão
original, ou seja, os arquivos enviados não são passíveis de substituição ou
modificações posteriores;
d) A revisão do(s) trabalho(s) é de responsabilidade do(s) autor(es);
e) Cada autor poderá inscrever somente 1 (um) trabalho como autor principal e cada
trabalho poderá conter no máximo 2 (dois) coautores, somando-se 3 (três) nomes
por trabalho. Entre autoria e coautoria cada inscrito só poderá participar de no
máximo três trabalhos.

f)

Todos os trabalhos aprovados serão publicados com IBSN em formato de livro
disponível no site do evento;

g) A taxa de inscrição deverá ser paga por todos os autores e coautores, sendo a
mesma cobrada individualmente por autor e coautor(es), e não por trabalho;
h) A taxa de inscrição não será devolvida em hipótese nenhuma.

EQUIPE HOME CARE – PI
Caso de dúvida ligar para Coordenação do evento ou procure a equipe de
Monitores Home Care 2018:
1. Sra Betty (86) 98816-0032
2. Pedagoga Chiquinha (86) 99480-1345
3. Tec. Enfermagem Sra. Vitória Maria (86) 99931-1327
4. Sra Luciene (86) 99800-0357

