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EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 

 

A III SEMANA  DE ESTUDOS EM SAÚDE,  EXTENSÃO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA 

FACENE/RN será realizada nos dias 25 e 26 de novembro de 2021, no turno vespertino, pela 

Faculdade Nova Esperança de Mossoró (FACENE/RN), com o objetivo de reunir os/as estudantes 

dos diferentes cursos da saúde desta instituição, e destina-se a publicação/apresentação de resumos 

científicos relativos a experiências vivenciadas na academia, nos projetos de iniciação científica e de 

extensão vinculados ao PROICE, bem como nas Ligas Acadêmicas da instituição. Todos os trabalhos 

aceitos pela Comissão Científica e apresentados serão publicados nos Anais do Evento. O evento 

acontecerá de forma remota, com a apresentação dos trabalhos realizada através da plataforma Google 

Meet. 

Os trabalhos submetidos poderão compor as áreas temáticas a seguir: 
 

• Saúde Pública; 

• Saúde Mental e Psicologia; 

• Biologia Celular e Morfologia; 

• Genética e Biologia Molecular; 

• Biotecnologia; 

• Fisiologia Animal e Vegetal; 

• Bioquímica; 

• Microbiologia, Parasitologia e Imunologia; 

• Patologia; 

• Biologia do Exercício Físico; 

• Saúde e Meio Ambiente; 

• Biossegurança; 

• Saúde e Segurança Alimentar; 

• Educação em Saúde. 

 
 

1. ORIENTAÇÕES GERAIS: 
 

1.1. Serão aceitos trabalhos de pesquisa original, relato de experiência, revisões e estudos de 

reflexão. 

1.2. Os trabalhos deverão obedecer às normas da ABNT. 

1.3. Serão aceitos trabalhos com o número máximo de 06 (seis) autores, incluindo o relator e sendo 

obrigatória a participação de pelo menos um professor orientador. 

1.4. O relator poderá apresentar no máximo, 01 (um) trabalho científico no evento. Não haverá 

limite para participação na coautoria de trabalhos. 

1.5. A apresentação dos trabalhos aceitos será feita no formato de comunicação oral (com 10 

minutos de apresentação e 5 para arguição da banca examinadora) através da plataforma Google Meet. 

O relator do trabalho receberá por e-mail previamente à apresentação, o link de acesso à sala virtual 

onde acontecerá a apresentação. 
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1.6. As inscrições para o evento serão gratuitas e acontecerão entre os dias 30 de outubro 2021 a 

06 de novembro de 2021 através do site http://www.sistemasfacenern.com.br/inscricoes/ . 

1.7. No momento da inscrição o relator deverá realizar a submissão do trabalho no espaço 

destinado a este fim. Os trabalhos deverão ser submetidos em formato WORD. Somente poderá 

apresentar o trabalho o relator devidamente inscrito no evento. 

1.8. NÃO serão aceitos trabalhos submetidos fora do prazo estabelecido (a partir de 08:00:01 horas 

do dia 30 de outubro de 2021 a 23h59min do dia 06 de novembro de 2021). Não serão aceitos 

trabalhos submetidos em outro formato que não em word. 

1.9. Todos os trabalhos deverão ser submetidos no momento da realização da inscrição do 

aluno no evento. Não haverá possibilidade de submissões através de nenhuma outra 

plataforma. 

1.10. A lista dos trabalhos aprovados e os horários para a apresentação oral será divulgada no dia 

19 de novembro de 2021 no site da FACENE/RN. 

1.11. Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos entrar em contato com a comissão 

organizadora do evento através do e-mail semanadeestudos@facenemossoro.com.br . 

 

 
2. REGRAS PARA ENVIO DOS RESUMOS SIMPLES 

 

2.1. O texto deverá ser elaborado em formato Word, tamanho A4, margens superior/esquerda 3,0 

cm e inferior/direita 2,0 cm. Deve ser empregada fonte TIMES NEW ROMAN, corpo 12, justificado 

e espaçamento simples (1cm). 

2.2. O modelo do resumo (em arquivo Word) está disponibilizado no site da FACENE/RN 

juntamente com o presente edital. 

2.3. Os resumos deverão conter os seguintes itens: 
 

Título: o título do resumo deverá ser em letra maiúscula (CAIXA ALTA), em negrito, centralizado, 

fonte Times New Roman, estilo normal, tamanho 14. 

Autores: inserir o(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es), apenas as iniciais em maiúsculas, 

centralizado e regular, fonte TIMES NEW ROMAN tamanho 12. Deixar 1 linha em branco após a 

indicação de autoria do trabalho. 

Não escrever, junto aos nomes dos autores, qualquer outro termo, como autor e coautores, professor 

orientador etc. 

O nome do relator deverá ser o primeiro a ser citado, e deverá estar em negrito. 
 

Abaixo do nome dos autores inserir o nome da instituição e e-mail vinculado ao primeiro autor do 

resumo (Fonte: TIMES NEW ROMAN, tamanho: 10). 

Corpo do resumo estruturado: deverá estar duas linhas abaixo da listagem da afiliação dos autores; 

O corpo do resumo deverá estar no modo justificado, fonte Times New Roman, tamanho 12, 

espaçamento entre linhas 1,0 e conter no mínimo 300 e no máximo 400 palavras. 

http://www.sistemasfacenern.com.br/inscricoes/%20.
mailto:semanadeestudos@facenemossoro.com.br


III SEMANA DE ESTUDOS EM SAÚDE, EXTENSÃO E 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FACENE/RN 

3 

 

 

Os resumos devem ser em parágrafo único sem incluir figuras, tabelas ou referências. 
 

Os itens da estrutura do resumo não precisam estar destacados, sem entrada de parágrafo ou linhas 

em branco, contemplando: 

a) Introdução; 
 

b) Objetivo; 
 

c) Material e Métodos (Na categoria pesquisa original, o número do parecer do Comitê de 

Ética em Pesquisa, quando pertinente, deverá ser apresentado na seção Métodos); 

d) Resultados; 
 

e) Considerações finais; 
 

Palavras-chave: Deverão estar alinhados abaixo do parágrafo do resumo (sem pular linha) em fonte 

Arial, tamanho 12, com inicial maiúscula, separadas por ponto e vírgula (;). Deverão ser listados o 

quantitativo de 3 (três) a 5 (cinco) palavras ou expressões relacionadas ao trabalho, priorizando 

aquelas que não foram utilizadas no título. 

 

 
3. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS: 

 

Além dos requisitos de elaboração dos trabalhos, o processo de avaliação seguirá as regras a seguir: 
 

3.1. O resumo deve conter todos os itens estruturais (introdução, objetivo, material e métodos, 

resultados e considerações finais). 

3.2. O conteúdo deve apresentar coerência teórica e metodológica. 

3.3. Encadeamento lógico entre as partes do trabalho, tornando a totalidade do texto consistente e 

compreensível para o leitor. 

3.4. O trabalho deve ser escrito de maneira clara, coerente e concisa. 

3.5. Deve haver coerência entre o título, objetivo e materiais e métodos do trabalho. 

3.6. Os materiais e métodos devem conter o tipo de pesquisa, amostra, os procedimentos 

utilizados para a obtenção dos dados e análise dos dados. 

3.7. Os resultados devem responder ao objetivo proposto. 

3.8. As considerações finais devem conter a relevância dos resultados encontrados. 

 

 

4. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL: 
 

4.1. O relator do trabalho científico fará a apresentação mediante uma banca composta por 

docentes da instituição e público interessado. 

4.2. A duração máxima das apresentações por comunicação oral deverá ser de 15 minutos, sendo 

disponibilizados até 10 minutos para exposição oral e 5 minutos para arguição da banca. 



III SEMANA DE ESTUDOS EM SAÚDE, EXTENSÃO E 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FACENE/RN 

4 

 

 

4.3. O relator do trabalho deverá estar presente na sala virtual destinada para apresentação, 15 

minutos antes do horário que será previamente informado para avaliação do seu trabalho. 

4.4. A apresentação será em forma de Power Point, seguindo as normas da ABNT, fonte Times 

New Roman/Arial, tamanho 28 para títulos, 24 e 26 para textos. 

4.5. O primeiro slide deve conter o título, os autores e a instituição envolvida. A apresentação 

deve seguir a sequência padronizada apresentada no resumo. 

4.6. O conteúdo dos trabalhos é responsabilidade exclusiva dos autores. O arquivo da 

apresentação é de responsabilidade do relator. 

 

 
5. CRONOGRAMA 

 

 Período de inscrições e submissões de resumos: 30 de outubro à 06 de novembro de 2021. 

 Resultado do parecer da comissão avaliadora: 19 de novembro de 2021. 

 Divulgação do link de acesso às salas virtuais de apresentação: 22 de novembro de 2021. 

 Período de apresentação dos resumos aprovados: 25 e 26 de novembro de 2021. 


