Núcleo de Pesquisa

IX SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

NORMAS E REGULAMENTO

1. INSCRIÇÕES:
1.1. As inscrições dos trabalhos deverão ser feitas por 1 (um) de seus autores, no link
que

estará

disponível

no

site da

FACIMED

ou

no

endereço

eletrônico

http://simposio.facimed.edu.br/. Um dos autores deverá preencher todos os campos em
aberto com os dados do trabalho e também anexar em local disponível no site
 Uma cópia do resumo em PDF;
 Uma cópia do termo de autorização de publicação nos ANAIS do IX Simpósio
de Iniciação da FACIMED (disponível em http://simposio.facimed.edu.br/),
preenchida e assinada por todos os autores.
Após cumprir estas etapas o sistema irá gerar um boleto com a taxa de inscrição que
deverá ser pago até a data de vencimento.
1.2. Os trabalhos deverão ser inscritos em uma das quatro áreas: Saúde; Educação;
Homem e ambiente; Tecnologia; nas categorias para apresentação em Pôster ou
apresentação via comunicação oral.
1.3. Poderão participar do referido Simpósio alunos devidamente matriculados nos
cursos oferecidos pela FACIMED assim como docentes e egressos; também poderão
participar docentes e alunos de outras Instituições de Ensino Superior.
1.4. Serão aceitos trabalhos de alunos devidamente matriculados nos cursos oferecidos
pela FACIMED, egressos e docentes da FACIMED assim como de alunos e docentes de
outras Instituições de Ensino Superior que resultarem de pesquisa de campo ou caso
clínico, inscritos em suas respectivas modalidades.
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1.5. Serão aceitos somente para alunos devidamente
matriculados nos cursos oferecidos pela instituição – FACIMED, trabalhos que
resultarem de relato de caso ou relato de experiência, inscritos na modalidade relato de
caso ou relato de experiência.
1.6. Serão aceitos somente para alunos devidamente matriculados nos cursos oferecidos
pela instituição – FACIMED, trabalhos que resultarem de revisão sistemática, inscritos
na modalidade revisão sistemática.
1.7. Pesquisas com seres humanos ou animais, somente serão aceitos com o parecer
positivo do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP ou do Comitê de Ética de Uso Animal
– CEUA respectivamente, portanto todas as questões éticas envolvidas no processo de
pesquisa que resultam no resumo e pôster, serão de inteira responsabilidade de seus
autores.
1.8. Caso a pesquisa tenha sido o resultado da investigação de mais de uma pessoa,
caberá ao grupo escolher quem a apresentará no dia do Simpósio, sendo que o escolhido
deverá ser indicado no ato da inscrição.
1.9. A exatidão dos dados fornecidos na ficha de inscrição e no resumo do trabalho é de
inteira responsabilidade dos autores.
2.0. O período das inscrições para apresentação do pôster e apresentação via comunicação
oral será de 17/08/2017 a 16/10/2017.
2.1. O período das inscrições dos participantes (aqueles que não apresentam trabalho) será
até 01/10/2017 a 03/11/2017
2.2. Os trabalhos aprovados, assim como a modalidade de apresentação de cada trabalho
será divulgado no site http://simposio.facimed.edu.br/, até o dia 26/10/2017.
2.3. A divulgação dos locais e horários da apresentação dos trabalhos será realizado no
seguinte endereço eletrônico http://simposio.facimed.edu.br/, até o dia 01/11/2017.
2.4. As taxas de inscrição serão:
2.4.1.R$ 50,00 por trabalho inscrito de outras Instituições de ensino superior. Com
direito à inscrição do apresentador e a um certificado de apresentação;
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2.4.2. R$ 30,00 por trabalho inscrito da comunidade interna (FACIMED). Com
direito à inscrição do apresentador e a um certificado de apresentação;
2.4.3. R$ 20,00 por participante de outras instituições de ensino superior que não
apresentam trabalho. Terá direito à declaração de participação de 04 horas somente
aquele que tiver assinado as listas de presença nos períodos do SIMPÓSIO.
2.4.4. R$ 15,00 por participante da comunidade interna (FACIMED) que não
apresentam trabalho. Terá direito à declaração de participação de 04 horas somente
aquele que tiver assinado as listas de presença nos períodos do SIMPÓSIO.
2.4.5. Caso os demais membros do grupo, cujo trabalho tenha sido apresentado,
queiram cópia do certificado de apresentação, poderão obtê-la mediante o
pagamento da taxa de R$ 10,00 por certificado.
2.5. Todos os inscritos no IX Simpósio de Iniciação Científica receberão declaração de
participante, mediante comprovação de presença.

2. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

2.1. A apresentação dos trabalhos por seus autores ocorrerá no dia 07/11/2017 na
FACIMED – Unidade I, de acordo com a seguinte ordem:
A – Das 15:00h as 17:00h apresentação de pôster dos cursos diurnos e comunidade
externa;
B – Das 19:00h às 21:00h apresentação de pôster dos cursos noturnos e comunidade
externa;
C – Das 19:00h às 21:00h apresentação em comunicação oral (cursos diurnos e noturnos
e comunidade externa);
D-

As 21:15h às 22:15h – Encerramento

E - Caso os trabalhos dos cursos diurnos e noturnos não possam ser apresentados nos
períodos acima estipulado, entrar em contato com NUPES, até o dia 03/11/2017, até as
18:00h, para possíveis mudanças.
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2.2. Os trabalhos, em formato de pôster, deverão ser expostos pelos próprios autores,
com 1 hora de antecedência do início da apresentação, no local e período divulgado
conforme descrito no parágrafo 1 item 2.3, pela comissão organizadora. A colocação e a
retirada do pôster são de responsabilidade dos autores.
2.2.1 A apresentação dos trabalhos em formato de pôster contempla dois momentos: a
exposição do pôster e a exposição oral. A ausência de qualquer um dos dois momentos
implicará em desclassificação do trabalho.
2.3. Os trabalhos com apresentação em comunicação oral, deverão ser apresentados em
até 10 minutos com no máximo 12 slides, ao final de cada apresentação será
disponibilizado 2 minutos para perguntas a serem realizadas pela banca avaliadora e
eventualmente o público presente. Os autores deverão enviar no e-mail do NUPES
(nupes@facimed.edu.br) até o dia 01 de novembro de 2017 uma cópia dos slides a
serem apresentados.
2.3.1. Trabalhos inscritos para apresentação em comunicação oral que não forem aceitos
poderão ser, a critério do NUPES, selecionados para apresentação no formato pôster, de
acordo com as normas vigentes.
2.4. No dia do SIMPÓSIO o apresentador inscrito deverá estar presente para
esclarecimentos aos interessados no período preliminarmente definido pelo NUPES;
3. AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÂO DOS TRABALHOS
3.1. Para que o trabalho seja submetido à avaliação, o (s) autor (es) do trabalho deverá
(ão) cumprir as seguintes etapas:
I. Envio do resumo no prazo definido pelas normas de inscrição divulgadas pela
comissão organizadora.
II. Apresentação do pôster, conforme norma de apresentação de trabalhos.
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III. Apresentação do trabalho via comunicação, conforme norma de apresentação de
trabalhos.
3.2. Presença do (s) autor (s) dos trabalhos, no local, data e horários estipulados pela
organização do IX Simpósio de Iniciação Científica.
3.3. Todos os trabalhos serão avaliados nos seguintes quesitos:
1. Estrutura do trabalho e aspectos gráficos.
2. Domínio do assunto, forma de apresentação do trabalho.
3.4. O não cumprimento de quaisquer das etapas deste regulamento, implicará na
desclassificação do trabalho.
3.5. Os primeiros colocados nas modalidades: pesquisa de campo, revisão sistemática e
relato de caso divididos nas áreas Saúde; Educação; Homem e ambiente; Tecnologia
com apresentações em pôster e via comunicação oral receberão um certificado de
classificação.
3.6. Todos os trabalhos apresentados terão seus resumos publicados nos Anais do IX
Simpósio de Iniciação Científica.
3.7. As situações particulares e os casos omissos serão resolvidos pela comissão
organizadora.
4. CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DO RESUMO:
4.1. Todas as modalidades de trabalhos: pesquisa de campo ou caso clínico; relato de
caso e revisão sistemática, deverão seguir os critérios abaixo.
4.2. No máximo 5 (cinco) autores poderão constar no trabalho, sendo que o primeiro
deverá ser o apresentador e o último o orientador;
4.3. O conteúdo e a redação do resumo são de inteira responsabilidade do (s) autor (es) e
orientador;
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4.4. Os resumos serão avaliados pela Comissão Organizadora que emitirá parecer;
4.5.

O

resultado

da

avaliação

dos

trabalhos

será

divulgado

no

site:

http://simposio.facimed.edu.br/, na data acima estipulada (2.2);
4.6. O (s) autor (es) deverá (ão) apresentar o pôster de acordo com o horário estipulado
pela Comissão Organizadora;
4.7. O resumo dos trabalhos deverá ser escrito em Língua Portuguesa e elaborado
rigorosamente de acordo com o modelo estabelecido:
ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO
a) Fonte utilizada para a redação de todo trabalho será “Times New Roman”.
b) Título: caixa alta, negrito, centralizado e fonte tamanho 12 (nomes científicos
devem ser escritos em caixa baixa, itálico e negrito), com espaçamento 1,5, com no
máximo 18 palavras. Exemplo: QUEBRA DE DORMÊNCIA EM SEMENTES DE
CAFÉ (Coffea arabica).
c) Autor (es):


Alinhado à direita. Se for mais de um autor, um em cada linha, fonte tamanho
12, espaçamento 1,15 e no máximo 25 palavras.



Sobrenome em caixa alta, seguido de vírgula e nome em caixa baixa. Exemplo:
Maria de Fátima da Silva fica: SILVA, Maria de Fátima da.



O nome do orientador deve ser o último da lista dos autores.



Cada autor e o orientador deverão ser identificados com numeral arábico
seqüencial a direita. Exemplo: SILVA, Maria de Fátima da.1



Em nota de rodapé deve constar a identificação dos autores (formação, curso, email), em texto justificado, fonte tamanho 11, espaçamento simples,
obrigatoriamente em sequência numérica arábica à esquerda, com limite de no
máximo 70 palavras.

Núcleo de Pesquisa

d) Resumo:


Não deverá ser estruturado.



Deverá ser justificado.



O corpo do resumo deverá ser escrito na cor preta em fonte tamanho 12;



Espaçamento entre linhas de 1,15 linha



Margem superior de 3,0cm, margem inferior de 2,0cm, esquerda de 3,0cm e
direita de 2,0cm.



O texto deve ser unitário, sem separação em parágrafos. Somente texto (sem
gráficos, tabelas, fórmulas), com limite de no máximo 300 palavras.



O resumo deve conter:
- Introdução: visão geral sobre o assunto com definição dos objetivos,
indicando a relevância da pesquisa;
- Objetivo (s): para qual (is) objetivo (s) a pesquisa foi proposta.
- Metodologia: como o trabalho foi realizado (procedimentos/estratégias; os
sujeitos/participantes/documentos; equipamentos/ambientes, Nº do parecer
do CEP, etc.);
- Resultados: os resultados obtidos; se necessário, fazer referência a medidas
e cálculos estatísticos aplicados;
- Conclusão: fazer a conexão entre o (s) objetivo (s) e os resultados da
pesquisa;

Obs.: NÃO devem ser inseridas as palavras: Introdução, Objetivo, Metodologia,
Resultados e Conclusão como tópicos no corpo do texto.
e) Palavras-chave: No mínimo 2 (duas) e o máximo 3 (três) palavras-chave, iniciadas
por maiúscula e separadas por ponto.


Exemplo: Quebra de dormência. Café.
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4) CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS - POSTER:
4.1. A apresentação do pôster está condicionada a aprovação do trabalho submetido a
apreciação do NUPES.
4.2. Todas as despesas de confecção do pôster são de responsabilidade de seus autores;
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4.3. O pôster deverá contemplar os seguintes tópicos:
 1° - Na parte superior do pôster o Símbolo oficial da instituição (FACIMED) e
do NUPES, respeitando seu formato e suas cores – está disponível no link
http://simposio.facimed.edu.br/ .


2° - Título do trabalho e nome dos autores como no resumo;



3° - Introdução;



4° - Objetivos;



5° - Metodologia;



6° - Resultados e Discussão;



7° - Conclusão;



8º - Referências.



9° - Identificação dos autores e orientador conforme resumo.

4.4. Tamanho do pôster: largura – 90 cm; altura – 120 cm;
4.5. O texto do pôster deve ser legível a uma distância de pelo menos 2 m;
4.5.1 A disposição do texto (número de colunas) fica a critério dos autores;
4.6. O pôster deve ser equipado com prisma de seção cilíndrica em metal ou madeira,
bitola 2,0mm e corda para pendurar o pôster na exposição. Conforme a imagem
relacionada a baixo:
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5) CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS - SLIDE:
5.1. A apresentação dos slides está condicionada a aprovação do trabalho submetido a
apreciação do NUPES.
5.2. O primeiro slide deverá conter:
1. Símbolo oficial da instituição (parte superior esquerda do pôster) e do NUPES
(parte superior direita do pôster), respeitando seu formato e suas cores – está
disponível no link do NUPES.
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2. Título do trabalho e nome dos autores como no resumo;
3. Título: caixa alta, centralizado e fonte tamanho 36 (nomes científicos devem ser
escritos em caixa baixa, itálico e negrito). Exemplo: QUEBRA DE
DORMÊNCIA EM SEMENTES DE CAFÉ (Coffea arabica).
4.
5. Nome dos autores: alinhado a esquerda, fonte tamanho 28.

5.3. Os slides seguintes deverão apresentar os seguintes tópicos:


Introdução;



Objetivos;



Metodologia;



Resultados e Discussão;



Considerações finais;



Referências.

5.4. A fonte do texto deverá ser Times New Roman ou Arial, com fonte tamanho 32
para subtítulos e tamanho 28 para o corpo do texto.
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IX Simpósio de Iniciação Científica da FACIMED
REGULAMENTO
Art. 1º O IX Simpósio de Iniciação Científica, instituído pela Faculdade de Ciências
Biomédicas de Cacoal - FACIMED visa estimular e incentivar a criatividade dos alunos
da FACIMED para que ingressem na pesquisa através da Iniciação Científica.
Parágrafo primeiro – Os trabalhos deverão ser inscritos em uma das quatro áreas:
Saúde; Educação; Homem e ambiente; Tecnologia.
Parágrafo segundo - Poderão participar do referido Simpósio alunos devidamente
matriculados nos cursos oferecidos pela instituição, egressos, docentes e alunos e
docentes de outras Instituições de Ensino Superior.
Parágrafo terceiro: serão aceitos trabalhos alunos devidamente matriculados nos cursos
oferecidos pela instituição, egressos, docentes assim como de alunos e docentes de
outras Instituições de Ensino Superior que resultem de pesquisa empírica (de campo).
Parágrafo quarto: serão aceitos somente para alunos devidamente matriculados nos
cursos oferecidos pela instituição - FACIMED, trabalhos de revisão sistemática
inscritos na modalidade “revisão sistemática”.
Parágrafo quinto: serão aceitos somente para alunos devidamente matriculados nos
cursos oferecidos pela instituição - FACIMED, trabalhos de relato de caso inscritos na
modalidade “relato de caso”.
Art. 2° As questões éticas envolvidas no processo de pesquisa que resultam no resumo,
pôster e apresentação via comunicação oral, serão de inteira responsabilidade de seus
autores.
Art. 3º Os primeiros colocados nas modalidades: pesquisa de campo, revisão
sistemática e relato de caso divididos nas áreas Saúde; Educação; Homem e ambiente;
Tecnologia com apresentações em pôster e via comunicação oral receberão um
certificado de classificação.
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Parágrafo primeiro – Todos os trabalhos serão avaliados nos seguintes quesitos:
1. Estrutura do trabalho e aspectos gráficos. (Nota máxima 4.0pts)
2. Domínio do assunto, forma de apresentação do trabalho (nota máxima 6.0pts)
Parágrafo segundo - Todos os trabalhos apresentados terão seus resumos publicados nos
Anais do IX Simpósio de Iniciação Científica.
Parágrafo terceiro – Todos os inscritos no IX Simpósio de Iniciação Científica
receberão declaração de participante, mediante comprovação de presença.
Art. 4º Para que o trabalho seja submetido à avaliação, o (s) autor (es) do trabalho
deverá (ão) cumprir as seguintes etapas:
I. Envio do resumo no prazo definido pelas normas de inscrição divulgadas pela
comissão organizadora.
II. Apresentação do pôster, conforme norma de apresentação de trabalhos.
III. Apresentação do trabalho via comunicação, conforme norma de apresentação de
trabalhos.
IV. Presença do (s) autor (s) dos trabalhos, no local, data e horários estipulados pela
organização do IX Simpósio de Iniciação Científica.
Parágrafo único - O não cumprimento de quaisquer das etapas deste regulamento,
implicará na desclassificação do trabalho.
Art. 5º As situações particulares e os casos omissos serão resolvidos pela comissão
organizadora.
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