IV ENCONTRO CIENTÍFICO DA FACULDADE MARECHAL RONDON
02 de maio de 2017
Local: Bloco E – Faculdade Marechal Rondon

1. DAS REGRAS PARA ENVIO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS - RESUMOS
Serão aceitos para submissão resumos de trabalhos acadêmicos das modalidades
revisão bibliográfica, relato de experiência ou pesquisa de campo das áreas da saúde e
ciências sociais aplicadas, já concluídos ou com resultados parciais.

Para a inscrição, o acadêmico deverá preencher a ficha de identificação e o resumo do
trabalho científico e encaminhá-los anexados ao email 4encontrocientifico@gmail.com,
até o dia 19 de abril de 2017. A divulgação dos resumos aprovados será publicada no
site da FMR no dia 20 de abril de 2017. Resumos encaminhados para análise sem a
ficha de inscrição serão desclassificados para fins de apresentação.

O conteúdo deve ter relevância e apresentar coerência entre os tópicos. Os autores que
enviarem trabalho de campo deverão submeter o resumo acompanhado do parecer
favorável do Comitê de Ética em Pesquisa.

A apresentação do trabalho científico é de inteira responsabilidade do acadêmico dos
cursos de saúde e ciências sociais aplicadas, devendo estar presente para a
apresentação acompanhado de banner indicativo do tema 10 minutos antes do início das
exposições a serem realizadas no dia 02 de maio de 2017 no Bloco E – Faculdade
Marechal Rondon.

2. DAS NORMAS DE FORMATAÇÃO DOS RESUMOS
2.1 Título: no máximo 15 palavras, centralizado, em letras maiúsculas e em negrito.

2.2 Autores: deverão ser nomeados todos os autores, alinhados à direita, imediatamente
abaixo do título. A afiliação deverá ser indicada por algarismo arábico sobrescrito aos
nomes. No rodapé deverão constar a descrição de afiliação de cada autor, titulação e
email para contato. O nome do autor principal deverá estar sublinhado.

2.3 Corpo do resumo: as revisões bibliográficas e os trabalhos de campo deverão
atender

à

seguinte

estrutura:

introdução,

objetivo,

método,

resultados,

conclusões/considerações finais, palavras-chave e referências (organizadas de acordo
com a norma mais utilizada na área do trabalho). Já os relatos de experiência devem
conter a justificativa, a população-alvo, as ações realizadas e as considerações finais. Em
todos os casos, o resumo deverá ser apresentado um parágrafo único, justificado,
espaçamento 1.5, fonte Times New Roman 12 e conter no mínimo 150 e no máximo 250
palavras.

2.4 - Não incluir gráficos, figuras, fotos, tabelas ou referências bibliográficas.

3. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos deverão ser apresentados sob a forma de banner a serem fixados no Bloco
E da Faculdade Marechal Rondon no dia 02 de maio de 2017 às 19h20min. As
apresentações deverão ter duração máxima de 10 minutos e serão avaliadas por
comissão mista de professores da instituição.

O banner deverá ser confeccionado com base no resumo enviado, sendo precedido pelo
título e nome dos autores e organizado por tópicos de acordo com a estrutura do corpo do
resumo. Recomenda-se que as dimensões do painel não ultrapassem 120 cm X 90 cm e
que o tamanho da letra seja suficiente para permitir a leitura a uma distância de 2 metros.

O certificado de apresentação será entregue ao relator do trabalho, devendo os demais
autores providenciar as cópias para posterior comprovação. A entrega do certificado
estará condicionada à presença de um dos autores do painel no horário das 19h30min às
21h30min em data e local da apresentação.

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO – No ____ (interno)
Curso:

Nome do(s) Acadêmico(s)
(sem abreviações):

E-mail (de todos os acadêmicos):

Orientador (com titulação):

e-mail do orientador:

Título do trabalho:

ANEXO II

MODELO DE RESUMO

MODELO DE RESUMO PARA O IV ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Iniciação Científica1
Encontro Científico2

As revisões bibliográficas e os trabalhos de campo deverão atender à seguinte estrutura: introdução,
objetivo, método, resultados, conclusões/considerações finais, palavras-chave e referências
(organizadas de acordo com a norma mais utilizada na área do trabalho). Já os relatos de
experiência devem conter a justificativa, a população-alvo, as ações realizadas e as considerações
finais. Em todos os casos, deve ser apresentado um parágrafo único, justificado, espaçamento 1.5,
fonte Times New Roman 12 e conter no mínimo 150 e no máximo 250 palavras. As revisões
bibliográficas e os trabalhos de campo deverão atender à seguinte estrutura: introdução, objetivo,
método, resultados, conclusões/considerações finais, palavras-chave e referências (organizadas de
acordo com a norma mais utilizada na área do trabalho). Já os relatos de experiência devem conter a
justificativa, a população-alvo, as ações realizadas e as considerações finais. Em todos os casos,
deve ser apresentado um parágrafo único, justificado, espaçamento 1.5, fonte Times New Roman 12
e conter no mínimo 150 e no máximo 250 palavras.

Palavras-chave: Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx.

Referências: organizadas de acordo com a norma mais utilizada na área do trabalho

1

Discente do Curso de Xxxxxxxxxxx - Faculdade Marechal Rondon, e-mail: email@email.com

2

Docente do Curso de Xxxxxxxxxxx - Faculdade Marechal Rondon - FMR

