
 

 

 
 

IV MOSTRA DAS LIGAS ACADÊMICAS DA FAMENE 

15 e 16 de abril de 2020 
 
A FAMENE, por meio do Núcleo de Pesquisa e Extensão Acadêmica (NUPEA) e da Coordenação de Ligas 
Acadêmicas realizará nos dias 15 e 16 de abril de 2019 a IV Mostra das Ligas Acadêmicas da FAMENE, 
que contará em sua programação com a apresentação de trabalhos de temas livre (desde que na área de 
atuação da Liga Acadêmica), na modalidade “Pôster Dialogado”, oriundos das atividades desenvolvidas 
pelas Ligas Acadêmicas. 
 
OBJETIVOS: 
 

 Oportunizar a divulgação das produções científicas desenvolvidas pelos discentes, membros de 
Ligas Acadêmicas de diversas áreas da Medicina; 

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

 Instigar a produção científica a partir da atualização sobre aspectos básicos da pesquisa científica; 
 Ampliar a importância das Ligas Acadêmicas com o apoio da FAMENE. 

 
PÚBLICO-ALVO: discentes membros de Ligas Acadêmicas da FAMENE. 
 
NORMAS PARA INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS (RESUMO EXPANDIDO): 
 
a) Poderão inscrever resumos de trabalhos (tema livre, desde que na área de atuação da Liga Acadêmica), 
todos os discentes regularmente membros das Ligas Acadêmicas da FAMENE. Será obrigatória a 
submissão de pelo menos 1 trabalho por Liga Acadêmica ativa da FAMENE; 
b) Serão aceitos para avaliação resumos de trabalhos DE TEMA LIVRE (desde que na área de atuação da 
Liga Acadêmica) com, no máximo, 05 (cinco) autores, sendo um deles, obrigatoriamente, o orientador da 
Liga Acadêmica. 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. 
c) O relator saberá da aprovação do trabalho até o dia 03 de abril de 2020 pelo site oficial das Faculdades 
Nova Esperança e via e-mail das ligas acadêmicas. Aqueles trabalhos aprovados com restrições deverão 
realizar as correções necessárias, conforme solicitadas pelos avaliadores, as quais serão informadas no e-
mail enviado. A não realização destas correções resultará na reprovação do referido resumo. Os trabalhos 
aprovados serão apresentados nos dias 15 e 16 de abril de 2019, nos turnos da manhã ou tarde, cuja 
opção de escolha deverá ser informada no ato de inscrição. 
 
INSCRIÇÕES: 
Os interessados para apresentar trabalhos (apenas o relator precisará se inscrever), deverão fazer 
inscrição on line (através de formulário disponível no site oficial das Faculdades Nova Esperança, no link 
das Ligas Acadêmicas), no período de 09 a 16 de março de 2020. O trabalho (resumo expandido) deverá 
ser anexado na realização da inscrição, no formato Word, conforme modelo editável disponível. Na 
inscrição o relator deverá informar o TURNO no qual deseja que o trabalho seja apresentado (manhã ou 
tarde). 
ATENÇÃO: A confirmação/efetivação da inscrição só será feita mediante a doação de 02 fraldas geriátricas 
tamanho G, por trabalho submetido, em prol do Hospital Universitário Nova Esperança. A doação deve ser 
feita no NUPEA, dentro do período de inscrição (09 a 16 de março de 2020). 
 
 



 
NORMAS E MODELO PARA FORMATAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS: 
 
Deverão ser encaminhados resumos expandidos no formato Word (mínimo de 3 laudas e máximo de 5 
laudas), cuja formatação deverá obedecer às normas no final deste documento. O modelo editável está 
disponível no site oficial das Faculdades Nova Esperança. 
A submissão do resumo expandido significa que os autores concordam com a publicação deste nos 
anais do evento, a critério da Comissão Científica (Avaliadores), 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 e certificado on line 
do(s) trabalho(s) aprovado(s) e apresentado(s) em pôster. 
Para o resumo expandido será avaliado cada item exigido, conforme modelo, com as seguintes 
pontuações: 
Título (0,5); Resumo e Palavras-chave (1,5); Introdução (2,0); Método (1,0); Resultados e Discussão (3,0); 
Considerações Finais (1,0); Referências (1,0). 
Serão considerados aprovados os resumos expandidos com notas de 7,0 (sete) a 10,0 (dez); e não 
aprovados os com notas inferiores a 7,0 (sete) ou em caso de não efetuar as correções do resumo 
solicitadas pelos avaliadores. 
 
MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Pôster dialogado. 
 
ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO: 
As dimensões recomendadas para o pôster são 80 cm (largura) X 100 cm (altura) (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 
das ligas acadêmicas, até 5 dias antes do dia das apresentações. Todos os trabalhos serão apresentados 
nos dias 15 e 16 de abril de 2020. 
Os banners devem ser expostos das 8 às 22 horas do dia pré-determinado para a apresentação, sendo 
obrigatória a presença do relator no horário pré-determinado para a apresentação. 
As avaliações acontecerão, preferencialmente, no horário de intervalo das aulas ou no final do turno, 
conforme disponibilidade dos avaliadores. 
 
PREMIAÇÕES: 
Será premiado o trabalho que obtiver a maior nota, cuja classificação ocorrerá a partir dos seguintes 
critérios observados pelos avaliadores convidados a participarem da IV Mostra de Ligas Acadêmicas da 
FAMENE: 

 Relevância da temática discutida1 (2,0); 
 Cumprimento das exigências do resumo expandido (3,0); 
 Domínio do conteúdo na apresentação1 (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 trabalho destaque da IV Mostra 
das Ligas Acadêmicas da FAMENE e haverá divulgação no site oficial das Faculdades Nova Esperança.  
 
RESUMO DAS DATAS IMPORTANTES 
09 a 16/03/2020 – Período de inscrição e envio de trabalho (On line). 
18 e 19/03/2020 – Período de envio de trabalho para os avaliadores (NUPEA). 
20 a 25/03/2020 – Avaliação dos trabalhos e reenvio ao NUPEA (Pelos avaliadores). 
25 a 27/03/2020 – Envio de trabalhos com restrições aos relatores, para correções solicitadas pelos 
avaliadores (NUPEA, via e-mail). 

                                                 
1 Critérios de desempate 



28 a 31/03/2020 – Reenvio dos trabalhos corrigidos pelos relatores ao NUPEA (Via e-mail). 
03/04/2020 – Divulgação dos trabalhos aprovados para apresentação.



MODELO DE FORMATAÇÃO PARA O RESUMO EXPANDIDO (MÍNIMO DE 3 LAUDAS E 
MÁXIMO DE 5 LAUDAS) 

 
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 SIMPLES 
 
Resumo simples elaborado em fonte Arial 9 justificado, em parágrafo único, sem recuos, com espaço entrelinhas 
simples, com o título em negrito de cada parte (INTRODUÇÃO. MÉTODO. RESULTADOS E DISCUSSÃO. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS.). Deve conter o máximo de 150 palavras. 
 
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/ . 
 
 

RESUMO EXPANDIDO 
 

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. O resumo expandido deverá ser escrito logo abaixo 
do resumo simples. 
 
INTRODUÇÃO 
 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 (caso tenham). 
 
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 no(s) objetivo(s) traçados, 
apresentação da relevância dos resultados para a evolução do conhecimento na área. 
 
REFERÊNCIAS 

                                                 
2 Especificação acerca da origem do trabalho ao qual está vinculado (Nome da Liga Acadêmica a qual 

estão vinculados os autores). 
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://www.bireme.br/
http://desc.bvs.br/


 No mínimo 5 referências, dentro deste número pelo menos 2 artigos de revistas e/ou jornais 
científicos dos últimos cinco anos. 
 Todas as referências devem seguir as normas da ABNT atualizada. 
 
Exemplo para referência: 
SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito, sendo só a primeira letra em maiúsculo: 
subtítulo sem negrito. Cidade: Editora, Ano. 


