
 

 

 

SEMANA DE ESTUDOS EM SAÚDE, DE EXTENSÃO E DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA - FACENE/FAMENE 
 

 

A FACENE/FAMENE, por meio do Núcleo de Pesquisa e de Extensão Acadêmicas (NUPEA), 

realizarão a XV Semana de Estudos em Saúde, de Extensão e de Iniciação Científica, que contará em 

sua programação com: 

 

 Apresentação de trabalhos de temas livre na modalidade “Pôster Dialogado”; 

 Apresentação (modalidade Pôster Dialogado) de trabalhos oriundos dos projetos vinculados ao 

Programa de Iniciação Científica e de Extensão da FACENE/FAMENE (PROICE), vigência 2019; 

 Curso de Atualização em Pesquisa Científica (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 vigência 2019; 

 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: todos os discentes regularmente matriculados nos cursos de graduação da 

Instituição ou egressos da FACENE/FAMENE 

 

 

PROGRAMAÇÃO:  

 

Atividade Horário  

Curso: Atualização em Pesquisa Científica - Parte I 

Ministrantes: Drª. Ana Lima Dantas e Prof. Dr. Renato Lima Dantas 
14h às 16h 

Curso: Atualização em Pesquisa Científica - Parte II 

Ministrantes: Drª. Ana Lima Dantas e Prof. Dr. Renato Lima Dantas 
14h às 16h 

Apresentação de Trabalhos Científicos (manhã) 8h às 11h  

Apresentação de Trabalhos Científicos (manhã e tarde) 
8h às 11h  

14h às 17h 

Obs.: O Certificado de participação no Curso só será emitido para aqueles que frequentaram, no 

mínimo, 75% da carga-horária total.  

 



INSCRIÇÕES:  

 

- Participação no Curso:  
Poderão se inscrever para participar do Curso de Atualização em Pesquisa Científica em Saúde 

discentes matriculados em qualquer período dos Cursos da FACENE e FAMENE e Público Externo, 

até o limite das vagas (60 vagas).  

   

 

- Inscrição no evento:  
 A inscrição para a XV Semana de Estudos em Saúde, de Extensão e de Iniciação Científica será 

realizada presencialmente no NUPEA por meio de preenchimento de formulário disponibilizado no 

local. 

 

- Inscrição de trabalhos:  

Poderão inscrever resumos de trabalhos todos os discentes regularmente matriculados nos 

cursos de graduação da Instituição ou egressos da FACENE/FAMENE; além dos extensionistas e 

auxiliares de pesquisa dos projetos aprovados para vigência 2019 do Programa de Extensão e de 

Iniciação Científica (PROICE). 

 Obs.1: Projetos de TCC poderão ser apresentados como NOTA PRÉVIA. 

 Obs.2: NOTA PRÉVIA de TCC apreciado pelo CEP necessita apresentar Certidão Provisória ou 

apresentar declaração do TCC. 

 

Os interessados para apresentar trabalhos deverão fazer inscrição pelo link: 

https://sistemas.facene.com.br/tutoria/trabalhos/new. Os resumos deverão ser inscritos de acordo com o 

item “c” das Normas para Inscrição dos Trabalhos, e o relator deverá informar o TURNO no qual o 

trabalho será apresentado (manhã ou tarde). Apenas o relator precisará submeter o trabalho, porém 

TODOS os autores devem estar inscritos no evento.  
 

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 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 a partir da divulgação da programação de apresentação 

dos resumos disponibilizada no site da FACENE/FAMNE e no NUPEA. Os trabalhos serão 

apresentados nos turnos da manhã e tarde; 

c) Normas e modelo para formatação dos resumos expandidos: Deverão ser encaminhados resumos 

expandidos no formato WORD, conforme modelo editável disponível. 

O artigo pode conter no máximo 05 autores/as, com no mínimo 03 (três) páginas e no máximo 

de 05 (cinco) páginas, incluindo texto, tabelas e/ou figuras. As citações de artigos (referências) no texto 

devem seguir a norma vigente da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 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 

 

 

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. Os Trabalhos serão apresentados, nos dias 23 e 24 de setembro no turno 

da manhã e no dia 25 de setembro, nos turnos manhã e tarde. 

 

 

PREMIAÇÃO:  

Será premiado o trabalho que obtiver a maior nota, cuja avaliação ocorrerá a partir dos seguintes 

critérios observados pelos avaliadores convidados a participarem na XV Semana de Estudos em Saúde, 

de Extensão e de Iniciação Científica:  

 Relevância da temática discutida1 (2,0); 

 Coerência metodológica 1 (2,0); 

 Domínio do conteúdo da apresentação1 (2,0);  

 Material de exposição claro, objetivo e autoexplicativo (1,5); 

 Cumprimento do tempo destinado a apresentação (1,5); 

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

  

Cada autor do trabalho premiado receberá um certificado extra constando como “Trabalho Premiado 

da XV Semana de Estudos em Saúde, de Extensão e de Iniciação Científica” e haverá divulgação da 

premiação no site oficial da FACENE/FAMENE.  

 

                                                 
1 Critérios de desempate 


