
 
NORMAS SUBMISSÃO DE RESUMO SIMPLES 

 

Um estudante de cada corpo tutorial poderá submeter 1 (um) resumo por grupo 

para o evento como 1º autor e demais membros do corpo tutorial como coautores 

(incluindo o tutor-orientador). Todos os estudantes do corpo tutorial devem estar inscritos 

no evento. A submissão do trabalho deve ocorrer no período de 6 de junho a 8 de junho, 

após a inscrição no site da instituição: http://sistemasfacenern.com.br/inscricoes. 

Os resumos serão revisados pelos professores da IES e todos trabalhos aceitos, 

serão publicados na forma de Anais (online). A seleção dos melhores trabalhos para 

apresentação em e-pôster será realizada pelo comitê avaliador. 

 

ESTRUTURA E SUBMISSÃO DOS RESUMOS 

 

1. Os resumos submetidos devem pertencer ao seguinte escopo: 

a. Relato de caso selecionado entre os 4 casos discutidos nas reuniões de 

tutoria do respectivo período de medicina. 

b. Trabalho original correlato as temáticas dos casos discutidos nas reuniões 

de tutoria do respectivo período de medicina: revisão de literatura, 

levantamentos de dados etc. 

i. Para isto será necessário fazer ajuste no resumo e e-poster, via 

substituição dos itens “c) relato de caso d) discussão” por “c) 

metodologia d) resultados e discussão”. 

2. Os resumos deverão estar digitados em editor de texto Word, fonte Arial, estilo 

normal, tamanho 12, em português, espaçamento simples (1,0) entre linhas (VER 

ANEXO). 

3. Utilizar as seguintes margens: superior e esquerda 3.0 cm, margem direita e inferior 

2.0 cm; fonte Arial, estilo normal, em página A4. 

4. Os resumos deverão conter os seguintes itens: Título: o título do resumo deverá ser 

em letra maiúscula, em negrito, centralizado, fonte Arial, estilo normal, tamanho 12. 

5. Nomes completos dos autores deverão estar três linhas abaixo do título (pular duas 

linhas), alinhados à direita. Utilizar fonte Arial, tamanho 12. Nomes completos dos 

autores, em forma de texto corrido, separados por vírgula. Conter filiação 

institucional dos autores e e-mail apenas do autor relator e correspondente abaixo 



 
do nome dos autores, na próxima linha, alinhado à direita, em fonte Arial, tamanho 

10.  

a. O nome do orientador-tutor deverá ser o último a ser citado. 

b. Toda a correspondência referente ao manuscrito será tratada e enviada ao 

autor correspondente. Este é responsável pela comunicação com a 

organização do evento e será responsável pela apresentação oral do ê-

poster. 

6. Corpo do resumo estruturado: deverá estar duas linhas abaixo do endereço do 

autor principal (pular uma linha). O corpo do resumo deverá estar no modo 

justificado, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,0 entre linhas e conter no 

mínimo 250 e no máximo 500 palavras. Os resumos devem ser em parágrafo único 

sem incluir figuras, tabelas ou referências. Os itens da estrutura do resumo devem 

estar destacados em negrito, sem entrada de parágrafo ou linhas em branco, 

contemplando: a) Introdução b) Objetivo c) relato de caso d) discussão e) 

Conclusões ou considerações finais. 

7. Palavras-chave: Redigir na linha abaixo do parágrafo do resumo (sem pular linha) 

em fonte Arial, tamanho 12, com inicial maiúscula, separadas por ponto. Deverá 

conter três palavras-chave. 

8. A submissão dos resumos deverá ser realizada no momento da inscrição. Somente 

o autor correspondente deve submeter o resumo, o qual deve contemplar todos os 

membros do corpo tutorial como coautores (incluindo o tutor-orientador).  

9. No ato da inscrição do autor relator/correspondente, este deve submeter o resumo 

no formato .doc. 

10. NÂO serão aceitos trabalhos submetidos fora do prazo estabelecido (a partir de 

00:00:01 horas do dia 08/06/2022). 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS: 

 

Além dos requisitos de elaboração dos trabalhos, o processo de avaliação do 

resumo seguirá as regras a seguir: 

 

1. O conteúdo deve apresentar coerência teórica e metodológica. 

2. Encadeamento lógico entre as partes do trabalho, tornando a totalidade do texto 

consistente e compreensível para o leitor. 



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

4. Deve haver coerência entre o título, objetivo e discussão do resumo. 

5. Os resultados devem responder ao objetivo proposto. 

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

7. Será avaliado a relevância do tema abordado, escrita científica, adequação às 

normas da língua culta e layout adequado as normas do evento. 

 

Resumo com nota inferior a 7,0 serão desclassificados e o respectivo autor 

correspondente será contactado.  

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DO POSTER 

 

1. A apresentação ocorrerá mediante grupos tutoriais do primeiro a terceiro período 

de medicina e banca avaliadora constituída por professores da IES. 

a. O relator do trabalho deverá estar presente, junto com o grupo tutorial 15 

minutos antes do horário que será previamente informado para avaliação do 

seu trabalho. 

i. Tutorando que não comparecer a seção designada para o respectivo 

período não receberá a pontuação referente as atividades de tutoria. 

b. Caso o relator não esteja presente para apresentação oral, o trabalho será 

retirado do evento. 

c. Os grupos tutoriais que não apresentarão trabalhos na seção poderão 

assistir as apresentações via https://meet.google.com/exy-ddqs-swh. 

2. A duração máxima das apresentações por comunicação oral deverá ser de 20 

minutos, sendo disponibilizados até 10 minutos para arguição da banca. 

3. O conteúdo dos trabalhos é responsabilidade exclusiva dos autores. A 

apresentação será realizada no formato de e-pôsteres, os quais devem ser de 

90cm de largura e 1,20m de comprimento. NÃO PRECISAM SER 

CONFECCIONADOS EM LONA OU PAPEL. 

a. Os e-pôsteres deverão ser apresentados via projeção no horário e data 

previamente estabelecidos: 

i. Seção 1 - Grupos tutoriais do terceiro período de medicina 

apresentarão no dia 13/06/2022 entre 8h e 12h. 



 
ii. Seção 2 - Grupos tutoriais do segundo período de medicina 

apresentarão no dia 13/06/2022 entre 12h e 18h. 

iii. Seção 3 - Grupos tutoriais do primeiro período de medicina 

apresentarão no dia 15/06/2022 entre 8h e 12h. 

b. Será disponibilizado computador e projetor. 

c. O grupo tutoria será responsável entrega dos e-pôsteres a comissão 

organizadora antes da seção iniciar (via e-mail ou arquivo em mídia – pen 

drive) quando solicitado. 

4. Os e-pôsteres devem ser elaborados em Microsoft powerpoint ou programa similar. 

a. É recomendado a apresentação do e-pôster como .pdf ou .png. 

5. Os e-pôsteres deverão obedecer a estrutura do resumo e devem ser enriquecidos 

com imagens, tabelas, gráficos, etc. 

6. O processo de avaliação da apresentação do e-pôster constará de: 

a. Domínio do assunto apresentado. 

b. Apresentação de forma lógica, ordenada, dividida em tópicos de acordo com 

o resumo. 

c. Qualidade dos gráficos, tabelas e figuras apresentadas. 

d. Capacidade de transmissão do conteúdo. 

e. Postura e comportamento profissional. 

f. Dicção e entonação da voz. 

g. Motivação e desembaraço. 

 
SELEÇÃO DOS TRABALHOS PARA MENÇÃO HONROSA  

  

O trabalho melhor avaliado de cada seção/período receberá um certificado de 

menção honrosa, segundo seleção pela maior média aritmética entre a nota da avaliação 

do resumo e notas da avaliação da apresentação oral do ê-poster. 

 



 
MODELO DO RESUMO 

 
TITULO DO RESUMO 

 

 

Lorem Ipsum Velit Magna1, Lorem Ipsum Velit Magna 2, Lorem Ipsum Velit Magna 3. 

1 Discente do curso de Medicina – FACENE/RN. LoremIpsum@hotmail.com 
2 Discente do curso de medicina – FACENE/RN.  
3 Docente do curso de medicina – FACENE/RN.  

 

INTRODUÇÃO: A introdução deve contemplar uma pequena apresentação do que 

vai ser discutido. OBJETIVO: Indicar o objetivo do resumo. RELATO DE CASO: 

Adicionar o relato de caso e o foco que deve abordar no resumo. DISCUSSÃO: 

Discutir o problema mencionado, levando em consideração as pesquisas realizadas 

para conclusão do caso. CONCLUSÃO: Concluir com os principais pontos do relato 

de caso, com destaque a prática médica. Lembrar que o resumo deve conter de 250 

a 500 palavras. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Palavra 1. Palavra 2. Palavra 3. 

 
 



 
 

MODELO DO E-POSTER 

 

 

 


