
 

 

 

 

III SEMANA DE ESTUDOS FARMACÊUTICOS  

II MOSTRA CIENTÍFICA DE FARMÁCIA DA FACENE 

25 a 27 de setembro de 2019 
 

 

A FACENE, por meio do Núcleo de Pesquisa e de Extensão Acadêmicas (NUPEA) e da Coordenação do 

Curso de Farmácia, realizará nos dias 25 a 27 de setembro de 2019 a III Semana de Estudos Farmacêuticos 

e a II Mostra Científica de Farmácia da FACENE, abordando o tema: “Farmacêutico: profissional a serviço 

da saúde”, que contará com palestra, minicursos e apresentação de trabalhos, na modalidade Pôster. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Apresentar aos discentes temas relevantes e atuais da atuação farmacêutica; 

 Oportunizar a divulgação das produções científicas desenvolvidas pelos discentes do curso de 

Farmácia; 

 Estimular a participação dos discentes nas atividades de iniciação científica e capacitação profissional 

desenvolvidas na FACENE;  

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

 

PÚBLICO-ALVO: Estudantes e profissionais da área de farmácia. 

 

NORMAS PARA INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS NA II MOSTRA CIENTÍFICA DE FARMÁCIA: 

 

a) Poderão inscrever resumos de trabalhos (tema livre nas áreas de atuação da Farmácia –item b) todos os 

discentes de Cursos de Farmácia, bem como profissionais da área de Farmácia; 

 

b) Os trabalhos serão aceitos segundo as seguintes categorias: 

C01 Assistência Farmacêutica 

C02 Saúde Pública 

C03 Análises Clínicas 

C04 Desenvolvimento e Controle de Produção Farmacêutica 

C05 Produtos Naturais 

C06 Ciências Básicas 

C07 Outros 

 

c) Serão aceitos para avaliação resumos de trabalhos DE TEMA LIVRE. 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 ou animais deverão apresentar a certidão 

do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) ou Comitê de Ética em Uso Animal (CEUA), respectivamente, no ato 

da inscrição.  

 

d) O relator saberá da aprovação do trabalho até o dia 18 de setembro de 2019 via e-mail cadastrado no ato 

da submissão do trabalho e/ou lista no site institucional. Os trabalhos aprovados serão apresentados dia 27 de 

setembro de 2019, no turno da manhã (10h-12h) ou noite (20h30-22h). O relator deverá escolher se 

apresentará o trabalho no turno da manhã ou noite. 

 



 

 

 

INSCRIÇÕES: 

 

Para Público Externo: 

Os interessados externos às Faculdades Nova Esperança que desejarem participar do evento, deverão 

efetuar suas inscrições online, no valor de R$ 30,00 reais, através de formulário disponível no site oficial 

das Faculdades Nova Esperança (https://sistemas.facene.com.br/inscricao/inscricao), preencher todas as 

informações corretamente e escolher a opção de evento “III Semana de Estudos Farmacêuticos - Público 

EXTERNO”.  

 Para submissão de trabalhos, o relator, após realizar sua inscrição, deverá seguir na opção “Caso 

deseje submeter algum trabalho, clique aqui” que aparecerá após confirmar sua inscrição. Dessa forma, será 

encaminhado para o formulário de submissão de trabalhos (https://sistemas.facene.com.br/nupea/trabalhos 

/new), o qual deverá ser corretamente preenchido no período de 27 de agosto à 10 de setembro de 2019. Os 

trabalhos deverão conter até 5 autores no total, sendo um deles nomeado como relator e serem anexados no 

formato Word, conforme modelo editável disponível.  

 

Observação: Todos os autores deverão realizar a inscrição no evento, no entanto, APENAS o relator deverá 

realizar a submissão do trabalho. 

 

Observação 2: SERÃO CONSIDERADOS PARA AVALIAÇÃO, OS TRABALHOS SUBMETIDOS ATÉ 

O DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019. LOGO, TRABALHOS SUBMETIDOS ENTRE OS DIAS 11 E 18 

DE SETEMBRO, SERÃO AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADOS.  

 

Para os minicursos oferecidos durante o evento, as inscrições ocorrerão presencialmente no NUPEA, 

por meios de formulário específico.  

 

Para Alunos FACENE:  

Os membros da comunidade acadêmica das Faculdades Nova Esperança deverão fazer inscrição para 

o evento online, através de formulário, devidamente preenchido, disponível no site oficial das Faculdades 

Nova Esperança, (https://sistemas.facene.com.br/inscricao/inscricao) e escolher a opção de evento “III 

Semana de Estudos Farmacêuticos – Alunos FACENE”.  

Para submissão de trabalhos, o relator, após realizar sua inscrição, deverá seguir na opção “Caso 

deseje submeter algum trabalho, clique aqui” que aparecerá após confirmar sua inscrição. Dessa forma, será 

encaminhado para o formulário de submissão de trabalhos (https://sistemas.facene.com.br/nupea/trabalhos 

/new), o qual deverá ser corretamente preenchido no período de 27 de agosto à 10 de setembro de 2019. Os 

trabalhos deverão conter até 5 autores no total, sendo um deles nomeado como relator e serem anexados no 

formato Word, conforme modelo editável disponível.  

 

Observação: Todos os autores deverão realizar a inscrição no evento, no entanto, APENAS o relator deverá 

realizar a submissão do trabalho. 

 

Observação 2: SERÃO CONSIDERADOS PARA AVALIAÇÃO, OS TRABALHOS SUBMETIDOS ATÉ 

O DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019. LOGO, TRABALHOS SUBMETIDOS ENTRE OS DIAS 11 E 18 

DE SETEMBRO, SERÃO AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADOS.  

 

Para os minicursos oferecidos durante o evento, as inscrições ocorrerão presencialmente no NUPEA, 

por meios de formulário específico. 

 

 



NORMAS E MODELO PARA FORMATAÇÃO DOS RESUMOS: 

 

Deverão ser submetidos resumos no formato Word, cuja formatação deverá obedecer às normas e modelo 

editável disponível no site oficial das Faculdades Nova Esperança. 

Para o resumo, será avaliado cada item exigido, conforme modelo, com as seguintes pontuações: 

Título (1,0); Objetivo (1,0); Introdução (2,0); Método (2,0); Resultados (3,0) e Conclusões (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). Em caso de não efetuar as correções do resumo solicitadas pelos avaliadores, o resumo 

não será publicado nos anais do evento. 

 

 

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 via e-mail. 

Os trabalhos aprovados serão apresentados do dia 27 de setembro de 2019 no turno da manhã (10h-12h) ou 

noite (20h30-22h). 

É obrigatória a presença do relator no horário pré-determinado para a apresentação. 

As avaliações acontecerão no horário pré-definido para exposição. 

 

PREMIAÇÃO: 

 

Serão premiados os três trabalhos que obtiverem a maior nota cuja classificação ocorrerá a partir dos 

seguintes critérios observados pelos avaliadores convidados a participarem da II Mostra Científica de 

Farmácia da FACENE: 

 Relevância da temática discutida (2,0); 

 Cumprimento das exigências do resumo (3,0); 

 Domínio do conteúdo na apresentação (2,0); 

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

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

 Estar dentro das dimensões e formatação determinadas (1,0). 

Cada autor deste trabalho receberá um certificado extra, constando como menção honrosa da II Mostra 

Científica de Farmácia da FACENE e haverá divulgação no site oficial das Faculdades Nova Esperança. 

Serão premiados os três primeiros colocados da manhã e o três primeiros colocados da noite. 

 

DATAS IMPORTANTES 

 

27/08/2019 a 18/09/2019 Período de inscrições no evento. 

27/08/2019 a 10/09/2019 Período de submissão de trabalhos (Online). 

11/09/2019 a 12/09/2019 Período de envio de trabalho para os avaliadores (NUPEA). 

12 a 17/09/2019 Avaliação dos trabalhos e reenvio ao NUPEA (Pelos avaliadores). 

18/09//2019 Divulgação dos trabalhos aprovados para apresentação. 

27/09/2019 Apresentação dos trabalhos. 



PROGRAMAÇÃO 

 

25 de setembro de 2019 

 

Turno da tarde 

13h30 – 17h30 – Minicurso: Terapia antirretroviral – Ministrante: MSc. Luiz Henrique Agra 

13h30 – 17h30 – Minicurso: Ensaios toxicológicos não clínicos: modelos experimentais – 

Ministrante: Dra. Tatianne Mota Batista 

 

26 de setembro de 2019 

 

Turno da tarde 

13h30 – 17h30 – Minicurso: Farmacologia da dependência e abuso de drogas – Ministrante: MSc. 

Renan Braga 

 

27 de setembro de 2019 

 

Turno manhã 

8h – Abertura 

8h30 – Palestra – João Carlos Lima Rodrigues Pita – O papel clínico do farmacêutico bioquímico 

9h30 – Coffee-break 

10h – 12h – Apresentação de banners 

 

Turno da tarde 

13h30 – 17h30 – Minicurso: Farmácia clínica em oncologia – Ministrante: Esp. Thamires Lira 

Fonseca Pereira 

 

Turno da noite 

18h30 – Abertura 

19h – Palestra – João Carlos Lima Rodrigues Pita – O papel clínico do farmacêutico bioquímico 

20h – Coffee-break 

20h30 – 22h – Apresentação de banners 

 

 


