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EDITAL Nº 74/2018 
ESTABELECE NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS  

PARA PUBLICAÇÃO EM E-BOOK ISEC – PRIMEIRA EDIÇÃO-2018 
_____________________________________________ 

 

A Faculdade de Medicina Nova Esperança – FAMENE, por meio do Núcleo de Pesquisa 

e de Extensão Acadêmicas (NUPEA), lança o edital de chamamento público interno para 

publicação de trabalhos inéditos e originais, em um livro no formato eletrônico (E-book), 

nas áreas de abrangência do Módulo Integração Serviço Ensino e Comunidade – ISEC, 

conforme regras abaixo especificadas. 

 

 

1. DOS OBJETIVOS 

 Oportunizar a divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelos discentes e docentes 

no Módulo Integração Serviço Ensino e Comunidade (ISEC) da FAMENE. 

 

 Estimular à participação dos membros da comunidade acadêmica nas atividades 

de extensão e pesquisa desenvolvidas na FAMENE. 

 
 

 

2. DA VIGÊNCIA DO EDITAL  

O período de inscrição dos trabalhos será de 19 de dezembro de 2018 a 29 de janeiro de 

2019.  

3. DO PÚBLICO-ALVO 

Poderão inscrever trabalhos todos os discentes do curso de medicina regularmente 

matriculados no semestre 2018.2, além dos alunos da Residência de Medicina da Família 

e Comunidade da FAMENE. 

4. DAS NORMAS PARA INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

4.1 Serão aceitos resumos expandidos de trabalhos no formato de Relato de Experiência 

com, no máximo, 05 (cinco) autores, além do orientador (até seis autores ao todo). 

 

4.2 Os trabalhos devem ser enviados, juntamente com o formulário de inscrição 

preenchido e que está disponibilizado no site da Faculdade, para o e-mail: 

isecebookfamene@gmail.com 

 

mailto:isecebookfamene@gmail.com
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4.3 Os autores devem enviar o resumo expandido em dois arquivos, em anexo ao e-mail, 

um contendo identificação do nome e o outro sem identificação. 

 

4.4 Os autores também devem enviar declaração, devidamente assinada, juntamente com 

os dois arquivos contendo os resumos expandidos, cedendo direitos de publicação à 

Faculdade Nova Esperança FACENE/FAMENE. A declaração está no anexo II a este 

edital. 

 

4.5 Os trabalhos que envolvem seres humanos devem observar as resoluções 466/2012 e 

510/16, e, caso necessitem da apreciação pelo sistema CEP/CONEPI, os autores devem 

enviar declaração de aprovação emitida por um Comitê em Pesquisa no ato da inscrição. 

 

4.6 Os alunos deverão buscar o professor/orientador do trabalho a ser inscrito, o qual 

deverá fornecer uma carta de aceite para a inscrição e publicação do trabalho. 

 

4.7 Os orientadores dos trabalhos só poderão ser professores do ISEC. 

 

4.8 Cada aluno poderá ser o autor principal em dois (02) trabalhos, assim como co-autor 

em mais dois (02), totalizando a sua participação em até quatro (04) trabalhos. 

 

4.9 O autor saberá da aceitação/avaliação de seu trabalho no e-mail cadastrado no ato da 

inscrição e a partir da divulgação no site da Faculdade até o dia 28/02/2019. 

 

4.9 Os trabalhos que não observarem as especificações deste Edital serão imediatamente 

desclassificados. 

 

5. DAS NORMAS E MODELO PARA FORMATAÇÃO DOS RESUMOS 

5.1 A submissão do resumo expandido significa que os autores concordam com a 

publicação deste no e-book, publicado no site oficial da Faculdade Nova Esperança.  

 

5.2 Os autores concordam que pela publicação do resumo expandido não obterão nenhum 

ganho, senão a divulgação científica dos seus trabalhos. 

 

5.3 O trabalho deve incluir questões relevantes e inovadoras.  

5.4 O resumo expandido deverá ser elaborado em 04 (quatro) laudas. Reservando-se a 

esse modelo ½(meia) lauda para as Referências. 

5.5 Os manuscritos submetidos devem obedecer às normas e modelo disponível no Anexo 

I deste edital. Manuscritos submetidos fora das normas, serão automaticamente 

desclassificados. 

 

6. DOS PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 
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6.1 Os trabalhos depois de inscritos serão submetidos aos revisores externos ao corpo 

docente da FAMENE, que não apresentam quaisquer vínculos com as Faculdades Nova 

Esperança.   

6.1.1 Os arquivos serão enviados sem identificação do nome do autor do trabalho, para 

garantir o anonimato no processo de análise e seleção. 

6.2 Caberão à Comissão Científica analisar e escolher de forma criteriosa o máximo de 

27 (vinte e sete) trabalhos, conforme norma do edital. 

6.3 Os trabalhos sem identificação do nome do autor (es), receberão parecer de avaliação 

sobre os seguintes itens:  

a) Pertinência da temática1; 

b) Relevância da obra para a área1; 

c) Principais aspectos positivos;  

d) Principais deficiências ou aspectos negativos; 

e) Atualidade do conteúdo e das referências.  

 

6.4 Em ato contínuo, os revisores retornarão para os organizadores do E-BOOK, após 

apreciação, com uma das avaliações sintetizada em uma das seguintes opções:  

 

a) Aprovada sem restrição;  

b) Aprovação com restrição (necessita ajustes); 

c) Não aprovada. 

 

 6.5 Após a avaliação final da Comissão Científica, os trabalhos com melhor classificação 

de notas serão publicados no livro em questão, respeitando o limite de páginas 

disponíveis. 

 

 
7. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

 

7.1 O resultado da seleção será publicado e divulgado até o dia 20/03/2019 no site da 

Instituição e por e-mail. O autor(a) receberá cópia dos pareceres relativos a sua proposta. 

 
 

8. DOS TRABALHOS APROVADOS E DA PUBLICAÇÃO DO LIVRO  

 

8.1 As propostas aprovadas serão publicadas em formato impresso digital E-BOOK, 

sendo disponibilizado apenas na versão eletrônica (PDF). 

8.2 O prazo para publicação da Primeira edição E-BOOK é até Maio de 2019. 

8.3 O lançamento do livro se dará em evento específico, com data, local e horário a ser 

definido pela Comissão Organizadora do E-BOOK. 

 

______________ 
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1 Critérios de desempate 

 

 

8.4 Após o lançamento, o livro ficará hospedado no site da Faculdade Nova Esperança 

FACENE/FAMENE. O e-book será publicado em Maio de 2019, com ISBN. 

 

8.5 As demais edições seguirão o calendário que estará disponível no site da 

FACENE/FAMENE. 

8.6 As publicações a partir do primeiro semestre de 2019 possuirão caráter contínuo, com 

publicação anual. 

 

 
9. DOS RECURSOS FINANCEIROS  

 

9.1 O e-book será diagramado e editado pela Revista da FACENE/FAMENE, sem ônus 

para os inscritos com trabalho aprovado para publicação. 

 

9.2 A participação através do envio do resumo expandido não prevê a cobrança de taxas 

de nenhuma espécie. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 10.1 Ao aceitar participar desta seleção implica  aceitação tácita dos termos e normas 

estabelecidos neste Edital, sobre os quais o candidato não poderá interpor recurso ou 

alegar desconhecimento. 

10.2 Os autores estarão cientes que, se os seus trabalhos forem selecionados, os direitos 

e uso do nome e das imagens relativas à produção e divulgação para fins de promoção 

institucional do livro são da Faculdade Nova Esperança. 

10.3 As dúvidas poderão ser solucionadas pelo e-mail revista@facene.com.br 

10.4 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora. 

10.5 A veracidade e autoria dos trabalhos serão de exclusiva responsabilidade dos autores. 
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Anexo I 
 

MODELO DE RESUMO 

TÍTULO: EM ARIAL 11, CENTRALIZADO, NEGRITO E EM MAIÚSCULO 

SUBTÍTULO (NÃO É OBRIGATÓRIO): TAMBÉM TODO EM ARIAL 11, 

NEGRITO E MAIÚSCULO, SENDO A EXTENSÃO MÁXIMA DO CONJUNTO DE 

TRÊS LINHAS1 

 

Nome do autor principal (em negrito)2 

Nome do segundo e demais autores na sequência numérica, sendo o nome do 

orientador o último3 

 

RESUMO (PORTUGUÊS E INGLÊS) 

 

Resumo elaborado em fonte Arial, tamanho da fonte 9, justificado, em parágrafo único, sem recuos, 

com espaço entrelinhas simples. Deve conter o máximo de 150 palavras. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Até três (03) palavras-chave, separadas 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/.  

 

ORIENTAÇÕES GERAIS  

 O 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. Deve ser empregada Fonte Times New Roman, tamanho 12, justificado e 
espaçamento 1,5. Ao longo do trabalho não poderão conter tabelas e/ou figuras. 

 

                                                           
1 Descrever a qual ISEC (período) está vinculado o trabalho.  
2 Formação ou titulação do autor principal instituição de ensino (abreviatura do nome da 

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

cidade, estado). 

http://www.bireme.br/
http://desc.bvs.br/
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O texto deverá conter as seguintes seções: INTRODUÇÃO, MÉTODO, 

RESULTADOS E DISCUSSÃO, CONSIDERAÇÕES FINAIS e REFERÊNCIAS. 

 

INTRODUÇÃO 

Deve contextualizar o assunto, apresentar a questão norteadora e apresentar o(s) 

objetivo(s) do estudo em texto corrido. 

 

MÉTODO 

 Deverá explicitar o tipo de estudo, local, população (caso for pesquisa de 

campo), tipo de experiência (no caso de relato de experiência), 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 (no caso de pesquisa de campo) 

ou a experiência desenvolvida com suas reflexes e discussão com aporte teórico 

pertinente (no caso de relato de experiência), de modo sintetizado, com vistas ao 

alcance do(s) objetivo(s) do estudo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Deverão estar baseados nos objetivo(s) traçados, apresentação da relevância 

dos resultados para a evolução do conhecimento na área, limites, potencialidades e 

sugestões. 

REFERÊNCIAS 

SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito, sendo só a primeira letra em 

maiúsculo: subtítulo sem negrito. Cidade: Editora, Ano. 

SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito. Cidade: Editora, Ano. 

Poderão conter referências de internet desde que seguidas as normas da ABNT, 14ª 

edição. 
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Anexo II 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  

E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Título do manuscrito: ________________________________________________ 

1. Declaração de responsabilidade 

Certifico minha participação no trabalho acima intitulado e torno pública minha 

responsabilidade por seu conteúdo. Certifico que não omiti quaisquer acordos com 

pessoas, entidades ou companhias que possam ter interesse na publicação deste artigo. 

Certifico que o manuscrito representa um trabalho original e que nem este ou qualquer 

outro trabalho de minha autoria, em parte ou na íntegra, com conteúdo substancialmente 

similar, foi publicado ou enviado a outra revista, seja no formato impresso ou eletrônico; 

e que todos os procedimentos éticos foram tomados objetivando sua publicação. 

2. Transferência de Direitos Autorais  

Declaro que, em caso de aceitação do Trabalho, a Faculdade de Medicina Nova 

Esperança/E-BOOK ISEC, passará a ter os direitos autorais a ele referentes, incluindo 

modificações para o melhor entendimento do conteúdo, e que se tornará propriedade 

exclusiva da Faculdade de Medicina Nova Esperança/E-BOOK ISEC.                                                 

 Data: ____/____/_____. 

 

Assinatura do autor(a), seguido de co-autor(e)(s) e orientador(a) 

 

______________________________________ 

                                       Autor  

    ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Orientador(a) 


