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III SEMANA CIENTÍFICA DA FACENE/RN 

16 e 20 de Novembro de 2015 

 

INSCRIÇÕES: Poderão inscrever-se para participar do evento alunos, professores da 

FACENE/RN e comunidade científica. 

 

INVESTIMENTO: 20,00 

 

LOCAL DAS INSCRIÇÕES: Núcleo de Pesquisa Extensão Acadêmicas (NUPEA) da 

FACENE/RN 

 

INSCRIÇÕES DE TRABALHOS: Poderão ser inscritos trabalhos de tema livre no 

contexto da área de saúde até 03/11/15, no Núcleo de Pesquisa Extensão Acadêmicas 

(NUPEA) da FACENE/RN.  

 

NORMAS PARA INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS
1
 

 

a) Serão aceitos trabalhos de temas livres no contexto da área de saúde, com no 

máximo 05 (quatro) autores, além do orientador. 

b) Os resumos dos trabalhos deverão ser acompanhados do trabalho na íntegra e 

enviados em 03 cópias, sendo 02 impressas e 01 em CD-ROM, e de um formulário 

autorizando a apresentação do trabalho no evento assinado pelo orientador (modelo 

disponível no Anexo I); 

c) O relator saberá da aceitação de seu trabalho através da divulgação da lista dos 

resumos aprovados, disponibilizada na FACENE/RN a partir do dia 04/05. 

d) Os trabalhos deverão obedecer às normas da ABNT/NBR 6023. Os resumos 

digitados em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço simples, sem parágrafo 

(texto corrido), margem superior 3,0 cm, inferior 2,0 cm, esquerda 3,0 cm e direita 2,0 

cm. 

e) Os trabalhos deverão ser encaminhados, sob a forma de resumo simples (250 a 500 

palavras) ou resumo expandido (1.200 a 1.300 palavras); qualquer que seja a 

modalidade escolhida, a totalidade de palavras do resumo incluirá o título, introdução, 

objetivos, descrição metodológica, resultados, conclusão. 

Não incluir figuras, tabelas ou quadros. 

 

f) É obrigatório que o relator do trabalho esteja inscrito no evento para que o trabalho 

submetido seja aceito para apresentação.  

                                           
1 A inscrição de trabalho só poderá ser feita mediante apresentação do comprovante de inscrição do relator. 



 

g) Cada relator poderá submeter até dois trabalhos. 

 

CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 

Além dos requisitos de preparação dos resumos listados, o processo de avaliação 

seguirá as regras a seguir: 

1) O conteúdo deve apresentar coerência teórica e metodológica. 

2) Encadeamento lógico entre as partes do resumo, tornando a totalidade do texto 

consistente e compreensível para o leitor. 

3) O resumo deve ser escrito de maneira clara, coerente e concisa. 

 

Os tipos de trabalho podem ser:  

Relato de experiências nos serviços de saúde ou comunidades, estudos de caso, projetos 

de intervenção, pesquisas, extensão, resultados de pesquisas de trabalhos de final de 

curso (TCC), cursos de especialização, dissertação de mestrado, tese de doutorado e 

outras pesquisas científicas. 

e) Os trabalhos deverão conter: TÍTULO conciso, em negrito, caixa alta e 

centralizado; AUTOR(ES) contendo o nome completo, sem abreviatura, alinhado à 

direita, e, em nota de rodapé, formação profissional ou curso e instituição de origem e a 

titularidade; o nome do relator deverá aparecer em negrito, constando, também nas 

notas de rodapé, seu endereço, telefone, e e-mail para correspondência; RESUMO 

incluindo introdução, objetivos, metodologia, análise de resultados e considerações 

finais. No final devem constar três “Descritores em Ciências da Saúde” da Biblioteca 

Virtual em Saúde (http://www.bireme.br/ ou http://decs.bvs.br/). 

f) Os resumos (impressos e em CD-ROM deverão ser entregues no Núcleo de 

Pesquisa e Extensão Acadêmicas (NUPEA), de acordo com o item “e” das Normas para 

Inscrição dos Trabalhos, até o dia 03 de novembro do corrente ano, juntamente com o 

comprovante de inscrição do relator no Evento. 

 

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS: Pôster dialogado ou 

comunicação oral. 

 

PREMIAÇÕES: Serão premiados 10% dos trabalhos inscritos, cuja classificação 

ocorrerá a partir dos critérios estabelecidos pela Comissão Científica do Evento.  

 

CRITÉRIOS PARA PREMIAÇÕES DE TRABALHOS NA MODALIDADE 

PÔSTER DIALOGADO: 

 

 Originalidade; 

 Precisão do título do trabalho  

 Objetivos claramente descritos 

 Coerência metodológica  

 Resultados correspondem aos objetivos  

 Comunicação visual  

 Segurança na apresentação e domínio do tema  

 Estar dentro dos padrões (dimensão); 

 Material de exposição claro, objetivo e autoexplicativo; 

 Cumprimento do tempo destinado à apresentação. 

http://www.bireme.br/php/index.php
http://decs.bvs.br/


 

CRITÉRIOS PARA PREMIAÇÕES DE TRABALHOS APRESENTADOS NA 

MODALIDADE DE COMUNICAÇÃO ORAL: 

 Originalidade 

 Precisão do título do trabalho  

 Objetivos claramente descritos 

 Coerência metodológica  

 Resultados correspondem aos objetivos  

 Comunicação visual  

 Segurança na apresentação e domínio do tema  

 Cumprimento do tempo destinado à apresentação 

 

ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO:  

 As dimensões recomendadas para o pôster são 120 cm de altura e 90 cm de largura 

(forma vertical).  

 O relator terá um tempo de 15 (quinze) minutos para apresentar seu trabalho e 

outros 05 (cinco) minutos para arguição da banca examinadora. 

 Os dias e horários das apresentações orais e em pôster obedecerão à ordem 

determinada pela comissão científica 

 É de responsabilidade do relator do pôster afixar, retirar e guardar o mesmo. É 

necessário que o relator permaneça junto ao pôster, para responder às questões dos 

avaliadores e interessados no dia e horário determinados pela organização do evento. 

 Os relatores que não estiverem presentes não receberão certificados.  

 

 

 

Mossoró, 08 de Outubro de 2015. 

 

 

 

 

Kalidia Felipe de Lima Costa 
Núcleo de Pesquisa e Extensão Acadêmicas 

Coordenação de Pesquisa 

FACENE/RN 

 


