
 

 

 

 
I MOSTRA CIENTÍFICA DE RADIOLOGIA DA FACENE 

31 de Maio de 2019 
 
A FACENE, por meio do Núcleo de Pesquisa e de Extensão Acadêmicas (NUPEA) e da 
Coordenação do CST em Radiologia, realizará no dia 31 de Maio de 2019 a I Mostra Científica de 
Radiologia da FACENE, que contará em sua programação com a apresentação de trabalhos de 
temas livre, na modalidade Pôster. 
 
OBJETIVOS: 
 

 Oportunizar a divulgação das produções científicas desenvolvidas pelos discentes de 
cursos de Radiologia e professores da área; 

 Estimular a participação dos discentes nas atividades de iniciação científica e capacitação 
profissional desenvolvidas na FACENE;  

 Instigar a prática clínica a partir de atualizações e produções científicas de alto nível de 
evidência;  

 Ampliar as atividades de pesquisa e extensão dentro da prática acadêmica.  
 

PÚBLICO-ALVO: Estudantes e Profissionais da área de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 
 
NORMAS PARA INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS: 
 
a) Poderão inscrever resumos de trabalhos (tema livre, desde que nas áreas de atuação da 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem –item b) todos os discentes de Cursos de Tecnologia em 
Radiologia, bem como profissionais da área de Radiologia e Diagnóstico por Imagem; 
b) Os trabalhos serão aceitos segundo as seguintes categorias: 
C01 Anatomia Radiológica e Seccional 
C02 Física Radiológica 
C03 Proteção Radiológica 
C04 Biossegurança 
C05 Técnicas Radiográficas 
C06 Dosimetria e Instrumentação Nuclear 
C07 Mamografia 
C08 Radiologia Digital 
C09 Radiologia Odontológica 
C10 Radiologia Veterinária  
C11 Tomografia Computadorizada 
C12 Ressonância Magnética 
C13 Outros 
c) Serão aceitos para avaliação resumos de trabalhos DE TEMA LIVRE com, no máximo, 04 
(quatro) autores, além do orientador (até cinco autores ao todo). Um dos autores deve ser 
nomeado como relator, o qual tendo o trabalho aprovado será o responsável pela apresentação do 
pôster; 
Observação: Os resumos de trabalhos que envolvam seres humanos, dentre estes, estudos de 
casos, deverão apresentar a certidão do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) no ato da inscrição. 



d) A lista dos trabalhos aprovados para apresentação estará disponível no dia 23 de maio de 2019 
no NUPEA e no site institucional. Os trabalhos aprovados serão apresentados do dia 31 de maio 
de 2019, no turno da tarde, das 16h às 18h, e os trabalhos ficarão expostos até às 22h do mesmo 
dia. 
 
INSCRIÇÕES: 
 
As inscrições estão condicionadas aos envios dos trabalhos que será exclusivamente através do 
link: https://sistemas.facene.com.br/nupea/trabalhos/new. Os trabalhos deverão ser enviados no 
período de 26 de abril à 02 de maio de 2019. O trabalho deverá ser anexado no FORMATO 
WORD, conforme modelo editável disponível. Lembrando que no ato da submissão apenas o 
relator precisa enviar o trabalho pelo link e inserir os nomes de todos os autores, obrigatoriamente, 
para efetivação da inscrição. 
 
 
NORMAS E MODELO PARA FORMATAÇÃO DOS RESUMOS: 
 
Deverão ser encaminhados resumos no FORMATO WORD, cuja formatação deverá obedecer às 
normas e modelo editável disponível no site oficial das Faculdades Nova Esperança. 
Modelo para formatação dos resumos (até duas laudas): O modelo visualizado ao final fornece 
as orientações de formatação do resumo e está no formato no qual deverá ser apresentado o 
resumo. A submissão do resumo significa que os autores concordam com a publicação deste 
nos anais do evento, a critério da Comissão Científica, publicado no site oficial das Faculdades 
Nova Esperança. Além disso, os autores concordam que, pela publicação do resumo, não obterão 
nenhum ganho, senão a divulgação científica e profissional dos seus trabalhos e certificado on line 
do(s) trabalho(s) aprovado(s) e apresentado(s) em pôster. Para as referências, seguir as normas 
da ABNT. 
Para o resumo, será avaliado cada item exigido (conforme modelo) com as seguintes pontuações: 
Título (1,0); Objetivo e Palavras-chave (1,0); Introdução (1,0); Método (2,0); Resultados e 
Discussão (3,0); Considerações Finais (1,0) e Referências (1,0). 
Serão considerados aprovados os resumos com notas de 7,0 (sete) a 10,0 (dez); e não aprovados 
com notas inferiores a 7,0 (sete) ou em caso de não efetuar as correções do resumo solicitadas 
pelos avaliadores. 
 
MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Pôster. 
 
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 
estabelecidos pela Comissão Organizadora do Evento, divulgados na programação disponível no 
site oficial das Faculdades Nova Esperança e no mural do NUPEA, a partir do dia 23 de Maio de 
2019. Todos os trabalhos serão apresentados no dia 31 de Maio de 2019. 
Os banners devem ser expostos das 16h às 18h do dia 31 de Maio de 2019 para a apresentação, 
sendo obrigatória a presença do relator no horário especificado para a apresentação. 
As avaliações acontecerão, das 16h às 18h do dia 31 de Maio de 2019 para exposição. 
 
 
 
 
 

https://sistemas.facene.com.br/nupea/trabalhos/new


PREMIAÇÃO: 
 
Será premiado o trabalho que obtiver a maior nota cuja classificação ocorrerá a partir dos 
seguintes critérios observados pelos avaliadores convidados a participarem da I Mostra Científica 
de Radiologia da FACENE: 

 Relevância da temática discutida (2,0); (critério de desempate) 

 Cumprimento das exigências do resumo (3,0); 

 Domínio do conteúdo na apresentação (2,0); (critério de desempate) 

 Material de exposição claro, objetivo e auto explicativo (1,0); 

 Cumprimento do tempo destinado a apresentação (1,0); 

 Estar dentro das dimensões e formatação determinadas (1,0). 
 
O trabalho premiado receberá um certificado extra, constando como trabalho destaque da I Mostra 
Científica de Fisioterapia da FACENE e haverá divulgação no site oficial das Faculdades Nova 
Esperança.  
 
RESUMO DAS DATAS IMPORTANTES 

 
02/05/2019 a 13/05/2019 – Período de inscrição e envio de trabalho (Online). 
13/05/2019 a 15/05/2019 – Período de envio de trabalho para os avaliadores (NUPEA). 
15 a 18/05/2019 – Avaliação dos trabalhos e reenvio ao NUPEA (Pelos avaliadores). 
23/05/2019 – Divulgação dos trabalhos aprovados para apresentação. 
 
 

MODELO DE FORMATAÇÃO PARA O RESUMO (ATÉ 2 LAUDAS) 
 

TÍTULO: EM ARIAL 11, CENTRALIZADO, NEGRITO E EM MAIÚSCULO. A EXTENSÃO 
MÁXIMA DEVE SER DE 3 LINHAS 

 
Nome do relator na ordem normal (em negrito)1 

Nome do segundo autor2 
Nome do terceiro autor3 
Nome do quarto autor4 

Nome do ORIENTADOR5 

 

RESUMO 
 
 Todo o texto do resumo 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, OBJETIVO, MÉTODO, 
RESULTADOS E DISCUSSÃO, CONSIDERAÇÕES FINAIS; com espaçamento simples entre 
linhas, fonte Arial 11 e o parágrafo justificado. Os resumos devem conter no máximo 700 palavras. 
 
 
INTRODUÇÃO 

                                                 
1 Formação ou titulação do relator, instituição de ensino (abreviatura do nome da instituição, cidade, 

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



 
 A INTRODUÇÃO deve contextualizar brevemente o assunto 
 
OBJETIVO 
 

Apresentar a questão norteadora, apresentando 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 (caso tenham). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Deverão ser apresentados 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 
 

No mínimo 5 referências, dentro deste número pelo menos 2 artigos de revistas e/ou jornais 
científicos dos últimos cinco anos. 
Poderão conter referências de internet desde que seguidas as normas da ABNT, 14ª edição. 
 
Exemplo para referência: 
SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito, sendo só a primeira letra em maiúsculo: 
subtítulo sem negrito. Cidade: Editora, Ano. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Até 3 (três) 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/ . 
 
 
Comissão Organizadora: 
 
Prof. Max Well Caetano de Araújo – 99628 – 0471 – maxcaetano@facene.com.br 
Prof. Morise de Gusmão Malheiros – 99122 – 0371 – morisegusmao@hotmail.com  
Profª. Poliane Angelo de Lucena Santos – 081 98903 -1355 – polianeangelo@gmail.com 
 
 
Comissão Científica: 
 
Profª. Adriana Muniz de Albuquerque – 081 98860 – 7162 – adrianamuniz.a@gmail.com 
Prof. Alex Cristóvão Holanda de Oliveira – 081 98522 - 2967 – oliveira_ach@yahoo.com 
Profº. Edivaldo Galdino Ferreira – 99976 - 3027 – edivaldogaldino@gmail.com 
Profª. Paula Honório Pires Ferreira – 98218 – 8774 – paulahonório_bio@yahoo.com.br  

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


 
 


