
 

 

 

IV SEMANA DE ESTUDOS EM SAÚDE  
IV SEMANA DE EXTENSÃO E DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

FACENE/FAMENE 
18 a 29 de novembro de 2013 

 

 
A FACENE/FAMENE, através do Núcleo de Pesquisa e de Extensão Acadêmicas (NUPEA), realizarão de 
18 a 29 de novembro de 2013 a IX Semana de Estudos em Saúde e a IX Semana de Extensão e de 
Iniciação Científica, que contará em sua programação com: 
 

 Apresentação de trabalhos de temas livre na modalidade “Poster Dialogado”; 

 Apresentação (modalidade Poster Dialogado) de trabalhos oriundos dos projetos vinculados ao 
Programa de Iniciação Científica e de Extensão (PROICE) FACENE/FAMENE, vigência 2013; 

 Participação no Curso de Atualização sobre Pesquisa Científica em Saúde (50 vagas); 
 
 
OBJETIVOS  

 

 Oportunizar a divulgação dos trabalhos científicos desenvolvidos pelos docentes e discentes da 
FACENE/FAMENE; 

 Oportunizar a divulgação da produção científica vinculada aos projetos 2013 do PROICE 
FACENE/FAMENE; 

 Estimular a participação dos membros da comunidade acadêmica nas atividades de pesquisa e de 
extensão desenvolvidas na FACENE/FAMENE; 

 Atualizar conhecimentos sobre aspectos básicos da produção científica na academia; 
 
PÚBLICO-ALVO:  
 
Apresentação de trabalhos: Poderão inscrever resumos de trabalhos (tema livre) todos os discentes 
regularmente matriculados no semestre 2013.2 ou egressos da FACENE/FAMENE; além dos 
extensionistas e auxiliares de pesquisa dos projetos PROICE, vigência 2013. 
 
Participação no Curso: Poderão se inscrever para participar do Curso de Atualização sobre Pesquisa em 
Saúde discentes matriculados em qualquer período dos Cursos de Enfermagem ou de Medicina até o limite 
das vagas (50 vagas) 
 
NORMAS PARA INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

a) Serão aceitos resumos de trabalhos DE TEMA LIVRE com, no máximo, 04 (quatro) autores, além do 
orientador (até cinco autores ao todo); 

b) Os resumos dos trabalhos deverão ser inscritos no NUPEA de 30 de setembro a 04 de outubro 
(PRAZO PRORROGADO PARA 11 DE OUTUBRO), em 03 cópias, sendo duas impressas e uma em 
CD-ROM. Exceto os trabalhos vinculados aos Projetos PROICE 2013, e os trabalhos do tipo relato de 
experiência, todos os relatores deverão apresentar cópia da certidão definitiva de aprovação do projeto 
pelo CEP no ato da inscrição. 

c) O relator saberá da aceitação de seu trabalho por e-mail assim como a partir da divulgação da 
programação de apresentação dos resumos aprovados, disponibilizada no NUPEA até o dia 04 de 
novembro. Os trabalhos serão apresentados nos dias 19 e 20 de novembro, nos turnos da manhã e 
da tarde; 



d) Os resumos deverão ser formatados de acordo com o modelo e orientações do anexo I 

 

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Pôster dialogado 

 
INSCRIÇÕES: Os interessados tanto para apresentar trabalhos (apenas o relator precisará se inscrever) 
quanto para participar do Curso deverão efetuar suas inscrições no NUPEA do dia 30 de setembro a 04 de 
outubro (limite de vaga no curso: 50). O relator deverá informar o TURNO no qual o trabalho será 
apresentado (manhã ou tarde). VALOR DA INSCRIÇÃO: doação de 4 litros de óleo para a composição das 
cestas básicas da Mega-Ação Social 2013 (no caso dos autores dos trabalhos apenas o relator precisará 
efetuar a inscrição).  
 
PREMIAÇÕES: Serão premiados os três trabalhos que obtiverem as maiores notas (primeiro, segundo e 
terceiro lugar), cuja classificação ocorrerá a partir dos seguintes critérios:  
 

 Relevância da temática discutida1 (2,0); 

 Coerência metodológica 1 (2,0); 

 Domínio do conteúdo da apresentação1 (2,0);  

 Material de exposição claro, objetivo e auto explicativo (1,5); 

 Cumprimento do tempo destinado a apresentação (1,5); 

 Estar dentro das dimensões e formatação determinadas (1,0); 
 
Cada autor dos trabalhos premiados receberá um certificado, um brinde e haverá divulgação da premiação 
no site oficial da FACENE/FAMENE.  
 
ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO: As dimensões recomendadas para o poster são 1,00 m de 
altura e 80 cm de largura (forma vertical). O relator terá um tempo de 10 (dez) minutos para apresentar seu 
trabalho e cinco minutos para responder a arguição dos avaliadores. Os trabalhos serão expostos no 
Centro de Vivência da FACENE/FAMENE (Bloco 1). Os relatores deverão estar presentes no dia e horário 
estabelecidos pela Comissão organizadora do Evento, divulgados (programação disponível no NUPEA a 
partir do dia 04 de novembro). Todos os Trabalhos serão apresentados nos dia 19 e 20 de novembro. 
 

CURSO: ATUALIZAÇÃO SOBRE PESQUISA CIENTÍFICA EM SAÚDE 
 

Data Tema Ministrante Carga-
horária 

18 Atualização sobre as normas da ABNT Profª. Janaína N. de Araújo 
Profª. Liliane Soares S. Morais 

2h 

19 Estruturação de Manuscritos para 
Publicação 

Profª. Cyelle Carmem V. Pereira 2h 

20 Requisitos para a construção de projeto 
de trabalho científico 

Profª. Cyelle Carmem V. Pereira 2h 

21 Estilo Vancouver Prof. Edielson J. da S. Nascimento 2h 

22 Tipos de estudo quantitativo Prof. Alysson Kennedy P. De Souza 2h 

25 Revisão sistemática e Revisão 
Integrativa 

Prof. Edson Vasconcelos 2h 

26 Métodos de análise qualitativa: Estudo 
de caso 

Prof. Edielson J. da S. Nascimento 2h 

                                                 
1
 Critérios de desempate 



27 Método de análise qualitativa: História 
Oral 

Prof. Edielson J. da S. Nascimento 2h 

28 Aspectos éticos e protocolo da 
Plataforma Brasil 

Profª. Rosa Rita 
Profª. Socorro Gadelha  

2h 

29 Importância da produção científica para 
a carreira profissional  

Prof. Felipe Brandão (a confirmar) 2h 

 
 

Obs.: O Certificado de participação no Curso só será emitido para aqueles que frequentarem pelo menos 
75% da carga-horária total.  
 
ATENÇÃO PARA A SÌNTESE DAS DATAS: 

Inscrição de trabalhos: 30 de setembro a 04 de outubro (resumo expandido) - PRAZO 
PRORROGADO PARA 11 DE OUTUBRO 
Divulgação dos trabalhos aprovados: 04 de novembro 
Apresentação de Trabalhos na modalidade pôster: dias 19 e 20 (manhã e tarde) 
Curso sobre ATUALIZAÇÃO EM PESQUISA CIENTÍFICA EM SAÚDE (16h às 18h - carga-horária: 
20h) 
 
 

ANEXO I -  

MODELO PARA FORMATAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS (ATÉ TRÊS LAUDAS)  
DA IX SEMANA DE ESTUDOS EM SAÚDE, IX SEMANA DE EXTENÇÃO E DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA 
 

 

 
  TÍTULO EM ARIAL 11, CENTRALIZADO, NEGRITO E MAIÚSCULAS: SUBTÍTULO TAMBÉM 

 TODO EM ARIAL 11, NEGRITO E MAÍUSCULAS, SENDO A EXTENSÃO MÁXIMA DO 
 CONJUNTO DE TRÊS LINHAS1 

 

             
SOBRENOME, Nome do Autor2 ; SOBRENOME, Nome do autor 
 
1 
Especificação acerca da origem do trabalho (projeto de pesquisa, extensão, trabalho curricular etc...ao qual está 
vinculado). 
 
2 
 Formação ou titulação do autor, instituição de ensino (abreviatura do nome da instituição), cidade, estado, e-mail, 
sendo que estes 
 devem estar em ordem alfabética do primeiro nome e por extenso, o nome do apresentador deverá estar em negrito, 
respeitando a 
 ordem alfabética. 
  
Todo o resumo deverá ter um professor responsável que também será autor  

 
RESUMO 

 
Deve ser elaborado em fonte Arial 9 justificado, em parágrafo único, sem recuos, com espaço entrelinhas simples, com 
 o título em negrito. Deve conter no máximo de 150 palavras. 
 

 



PALAVRAS-CHAVE: No máximo 4 (quatro) palavras-chave de acordo com os Descritores em  Ciências da 

Saúde da Biblioteca Virtual em Saúde disponível em http://www.bireme.br/ ou http://desc.bvs.br/ . 
 
INTRODUÇÃO 
 
 O resumo deve ser formatado para uma página tamanho padrão A4. no formato retrato, margem 
superior e esquerda igual a 3,0 cm e as demais igual a 2,0 cm. O texto do resumo conterá as seguintes 
seções: INTRODUÇÃO, METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÕES, CONSIDERAÇÕES FINAIS e 
REFERÊNCIAS. O espaçamento entre linhas será simples, fonte Arial 11 e o parágrafo será justificado.  
 A introdução deve conter uma referência ao assunto a ser desenvolvido no resumo expandido, bem 
como as linhas gerais que serão desenvolvidas no corpo do mesmo. Tal seção não admitirá subdivisões. A 
Introdução deverá conter o(s) objetivo(s) do estudo apresentado. 
 
METODOLOGIA 
 
 Na METODOLOGIA será explicitado o tipo de estudo, local, população (caso for pesquisa de 
campo), período, técnica e análise dos dados, bem como as normas éticas seguidas que foram utilizadas 
no caso da pesquisa ser com seres humanos (número do CAAE exibido na certidaão do Comitê de ética), 
enfim todos os métodos utilizados para a realização do trabalho. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 Apresentação dos resultados acompanhados da respectiva discussão. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Resumir no mínimo de parágrafos as conclusões do trabalho 
 

REFERÊNCIAS 
 
Nas referências, seguir as normas da ABNT, conforme o exemplo constante das referências. 
 
SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito: subtítulo sem negrito. Cidade: Editora, Ano. 
 
SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito. Cidade: Editora, Ano. 
 
 
OBS: Seguir as normas de diagramação aqui expostas, usando este exemplo como base para o seu texto. 
A submissão do resumo expandido significa que os autores concordam com a publicação deste, a critério 
da Comissão de avaliação, no site oficial das Faculdades Nova Esperança. Além disso, os autores 
concordam que pela publicação resumo expandido não obterão nenhum ganho, senão a divulgação 
científica e profissional dos seus trabalhos 

http://www.bireme.br/
http://desc.bvs.br/

