
XIII SEMANA DE ESTUDOS EM SAÚDE 
XIII

 SEMANA DE EXTENSÃO E DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
FACENE/FAMENE

18 a 22 de setembro de 2017

A FACENE/FAMENE por meio do Núcleo de Pesquisa e de Extensão Acadêmicas (NUPEA) realizarão de
18 a 22 de setembro de 2017 a XIII Semana de Estudos em Saúde e a XIII Semana de Extensão e de
Iniciação Científica, que contará em sua programação com:

 Apresentação de trabalhos de temas livre na modalidade “Pôster Dialogado”;
 Apresentação  (modalidade  Poster  Dialogado)  de trabalhos  oriundos  dos projetos  vinculados  ao
Programa  de  Iniciação  Científica  e  de  Extensão  da  FACENE/FAMENE  (PROICE)  e  do  Programa  de
Iniciação Científica em Experimentação Animal (PRICEA), vigência 2017;
 Participação no Curso sobre Atualização de Pesquisa Científica em Saúde (60 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 PROICE e PRICEA vigência
2017;

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

 Instigar a produção científica a partir da atualização sobre aspectos básicos da pesquisa científica.

PÚBLICO-ALVO: 

Apresentação de trabalhos: Poderão inscrever  resumos de trabalhos (tema livre)  todos os discentes
regularmente  matriculados  no  semestre  2017.2  ou  egressos  da  FACENE/FAMENE;  além  dos
extensionistas dos projetos aprovados para vigência  2017 dos Programas de Extensão e de Iniciação
Científica (PROICE/PRICEA).
Obs.1: Os projetos de TCC poderão ser apresentados como NOTA PRÉVIA.
Obs.2:  NOTA PRÉVIA de  TCC  apreciado  pelo  CEP  apresentar  Certidão  Provisória  ou  apresentar
declaração do TCC.

Participação no Curso: Poderão se inscrever para participar do Curso sobre Atualização de Pesquisa
Científica em Saúde discentes matriculados em qualquer período dos Cursos da FACENE e FAMENE até o
limite das vagas (60 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);

Obs.: Exceto os trabalhos vinculados aos Projetos PROICE e PRICEA 2017 e os trabalhos do tipo relato de
experiência e revisão integrativa, todos os relatores deverão apresentar cópia da certidão definitiva de
aprovação do projeto pelo CEP no ato da inscrição.



b)  O  relator  saberá  da  aceitação  de  seu  trabalho  por  e-mail  assim  como  a  partir  da  divulgação  da
programação de apresentação  dos resumos disponibilizada  no NUPEA até  o dia  15 de setembro.  Os
trabalhos serão apresentados nos dias 20 e 21 de setembro, nos turnos da manhã e tarde;

c) Normas e modelo para formatação dos resumos expandidos: Deverão ser encaminhados resumos
expandidos no formato PDF,  cuja formatação deverá obedecer às normas e modelo disponível  no site
www.facene.com.br  ou www.famene.com.br. 

Modelo para formatação dos resumos expandidos (até três laudas):  O modelo apresentado ao final
fornece as orientações de formatação do resumo expandido  e  está no formato no qual  deverá ser
apresentado o resumo. A submissão do resumo expandido significa que os autores concordam com a
publicação deste nos anais do evento, a critério da Comissão Editorial,  publicado no site oficial  das
Faculdades Nova Esperança. Além disso, os autores concordam que pela publicação do resumo expandido
não obterão nenhum ganho,  senão a  divulgação  científica  e  profissional  dos  seus trabalhos.  Para  as
referências, seguir as normas da ABNT.

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Pôster dialogado

INSCRIÇÕES: Os interessados para apresentar trabalhos (apenas o relator precisará se inscrever), deverá
fazer inscrição pelo site https://sistemas.facene.com.br/nupea/ entre os dias 01 a 08 de setembro de 2017,
para efetivar inscrição fazer doação de 05 brinquedos no NUPEA. Quanto para participar do Curso deverão
efetuar suas inscrições no NUPEA a partir do dia 01 de setembro (limite de vaga no curso: 60).  Os resumos
deverão ser inscritos de acordo com o item “e” das Normas para Inscrição dos Trabalhos, e o relator deverá
informar o TURNO no qual  o trabalho será apresentado (manhã ou tarde).  INSCRIÇÃO: doação de 5
brinquedos, que serão entregues na Mega-Ação Social 2017. 

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 e haverá divulgação da premiação no site
oficial da FACENE/FAMENE. Apenas os autores do trabalho que obtiver a maior nota (1º lugar) receberá
um brinde.

ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO:  As dimensões recomendadas para o pôster são 1,00 cm 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
estabelecido pela Comissão organizadora do Evento, divulgados (programação disponível no NUPEA a
partir do dia 15 de setembro). Todos os Trabalhos serão apresentados nos dia 20 e 21 de setembro.

1 Critérios de desempate

http://www.famene.com.br/
http://www.famene.com.br/
http://www.facene.com.br/


MODELO DE RESUMO
TÍTULO: EM ARIAL 11, CENTRALIZADO, NEGRITO E EM MAIÚSCULO: SUBTÍTULO TAMBÉM

 TODO EM ARIAL 11, NEGRITO E MAIÚSCULO, SENDO A EXTENSÃO MÁXIMA DO
 CONJUNTO DE TRÊS LINHAS2

Nome do relator na ordem normal (em negrito)3

Nome do segundo autor4

RESUMO

Resumo simples elaborado em fonte Arial 9 justificado, em parágrafo único, sem recuos, com espaço entrelinhas simples, com o
título em negrito. Deve conter o máximo de 150 palavras.

PALAVRAS-CHAVE: Até 3 (três) palavras-chave, separa das por vírgula e 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

Todo o texto do resumo expandido deve ser formatado para uma página tamanho padrão A4. No
formato retrato, margem superior e esquerda igual a 2,5 cm e as demais igual a 2,0 cm. 

O  texto  deverá  conter  as  seguintes  seções:  INTRODUÇÃO,  MÉTODO,  RESULTADOS  E
DISCUSSÃO, CONSIDERAÇÕES FINAIS e REFERÊNCIAS; com espaçamento simples entre linhas, fonte
Arial 11 e o parágrafo justificado. 

A INTRODUÇÃO deve contextualizar o assunto, apresentar a questão norteadora e apresentar o(s)
objetivo(s) do estudo em texto corrido.

MÉTODO

No MÉTODO, 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 com seres humanos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Deverão ser apresentados todos os resultados, de modo sintetizado, com vistas ao alcance do(s)
objetivo(s) do estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deverão ser apresentadas as considerações finais com base nos objetivo(s) traçados, apresentação
da relevância dos resultados para a evolução do conhecimento na área.

REFERÊNCIAS

SOBRENOME, Nome.  Título da obra em negrito, sendo só a primeira letra em maiúsculo: subtítulo
sem negrito. Cidade: Editora, Ano.

2  Especificação acerca da origem do trabalho (projeto de pesquisa, extensão, trabalho de conclusão de curso,
recorte de trabalho de conclusão de curso etc.) ao qual está vinculado.

3  Formação ou titulação do relator, instituição de ensino (abreviatura do nome da instituição, cidade, estado), e-mail
para contato.

4  Formação ou titulação do autor, instituição de ensino (abreviatura do nome da instituição, cidade, estado.

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


SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito. Cidade: Editora, Ano.
Poderão conter referências de internet desde que seguidas as normas da ABNT, 14ª edição.


