V ENCONTRO CIENTÍFICO DA FACULDADE MARECHAL RONDON
01 e 02 de dezembro de 2020

CAPÍTULO I
DAS REGRAS PARA ENVIO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS – RESUMOS

Art. 1° Em razão do momento pandêmico vivenciado pelo mundo e, portanto, respeitando
as regras de distanciamento, o V Encontro Científico da Faculdade Marechal Rondon será
estruturado e realizado em formato on line.

Art. 2º Serão aceitos para submissão resumos de trabalhos acadêmicos nas
modalidades:
I. revisão bibliográfica;
II. relato de experiência;
III. pesquisa de campo.

Parágrafo único: Os trabalhos inscritos deverão estar relacionados às áreas da saúde
e/ou ciências sociais aplicadas, concluídos ou com resultados parciais.

Art. 3º O conteúdo deve ter relevância e apresentar coerência entre os tópicos. Os
autores que enviarem trabalho de campo deverão apresentar aprovação do Comitê de
Ética – Plataforma Brasil como anexo no arquivo de submissão.

Art. 4º A inscrição, tanto de ouvinte quanto de apresentador de trabalho acadêmico, será
realizada pelo link: https://forms.gle/g4ahXAGvwMV4PYpW8 no período de 07 a 19 de
novembro de 2020.

Art. 5º A divulgação dos resumos aprovados será encaminhada aos alunos, via email, a
partir de 26 de novembro de 2020.

Art. 6º A apresentação do trabalho científico é de inteira responsabilidade do acadêmico
dos cursos de saúde e/ou ciências sociais aplicadas.

CAPÍTULO II

DAS NORMAS DE FORMATAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS

Art. 7º O trabalho a ser submetido no V Encontro Científico da Faculdade Marechal
Rondon deverá ser formatado com as seguintes características:

I. Título: no máximo 15 palavras, centralizado, em letras maiúsculas e em negrito;
II. 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 deverá constar a descrição de afiliação de cada
autor, titulação e email para contato. O nome do autor principal deverá estar
sublinhado;
III. Corpo do resumo: as revisões bibliográficas e os trabalhos de campo deverão
atender à seguinte estrutura: introdução, objetivo, método, resultados, conclusões ou
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.

Parágrafo único: Em todos os casos, o resumo deverá conter parágrafos justificados,
espaçamento 1.5, fonte Arial 12 e conter no mínimo 5 páginas e, no máximo, 10
páginas

(modelo

link:

https://drive.google.com/file/d/1LaETzdqXONVeMpMDEsimoxxJ_Lepcg3t/view?usp=sharing).

CAPÍTULO III

DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

Art. 8º Os trabalhos deverão ser apresentados sob a forma de banner (modelo link:
https://drive.google.com/file/d/1ANg0EGU124WyEJCVEIWguzGzstVzrEWY/view?usp=sharing)

a

serem apresentados na plataforma do google meet da Faculdade Marechal Rondon nos

dias 01 e 02 de dezembro de 2020 a partir das 19h30 para os cursos de ciências
aplicadas e, para os cursos da área da saúde, a partir das 16 horas.

Art. 9° Os acadêmicos apresentarão seus trabalhos à comissão avaliadora, que estará
presente na sala virtual, sendo o tempo máximo de exposição 5 (cinco) minutos,
posteriormente cada membro da banca terá direito de arguir uma pergunta ao acadêmico.

Art. 10º 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.

Art. 11º Os participantes terão direito aos certificados, os quais estarão condicionados à
presença no evento.

ANEXO I

MODELO DE RESUMO EXPANDIDO

MODELO DE RESUMO PARA O V ENCONTRO CIENTÍFICO
Encontro Científico 1
Encontro Científico2

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

Abstract
Opcional

Key words: Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx.

Introdução
Em todos os casos, o resumo deverá conter parágrafos justificados, espaçamento 1.5, fonte
Arial 12 e conter no mínimo 5 páginas e, no máximo, 10 páginas. 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.

Objetivo
1
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Este item visa especificar os limites e o foco da investigação. Se for pertinente, podem ser
definidos objetivos gerais e específicos, visando melhor detalhamento dos aspectos a serem
abordados. O objetivo deve ser inciso, conciso e preciso.

Materiais e Métodos
Refere-se à descrição precisa e detalhada do caminho metodológico que permitirá o alcance
dos objetivos traçados. Devem ser descritos dados sobre o tipo de pesquisa e o local onde foi
realizada, o período em que os dados foram coletados, a população ou amostra estudada bem como
os seus critérios de inclusão e de exclusão, os materiais ou equipamentos utilizados, as técnicas e os
procedimentos para a coleta e a análise dos dados.

Resultados/Discussão
Os resultados e discussão podem ser apresentados em um único item ou separados, a critério
do orientador. Para os resultados em trabalhos de revisão narrativa, recomenda-se que o texto seja
dividido em seções, de acordo com as abordagens do assunto. Para melhor visualização dos
resultados encontrados na revisão, recomenda-se a utilização de tabelas e/ou quadros. A
apresentação dos resultados encontrados em pesquisas de campo deve ser coerente com o método
empregado para a correta análise.
Em todos os casos, revisão de literatura ou pesquisas de campo, a discussão deverá basear-se
nos dados apresentados nos resultados, incluindo citações de autores de referência, ou seja, autores
reconhecidos por atuar e investigar na área do trabalho. Na discussão dos resultados, o autor deve
buscar estabelecer e esclarecer relações entre causa e efeito, generalizações, exceções e princípios
identificados na pesquisa. Deve também articular os resultados obtidos com aqueles encontrados na
literatura, discutindo as concordâncias e as divergências com outras pesquisas publicadas.

Conclusão
A parte final do texto deve apresentar as conclusões de forma objetiva e sintética, sendo que
estas devem manter relação direta com o(s) objetivo(s) do estudo. Devem ser derivadas da
discussão dos resultados e responderem aos objetivos da pesquisa, estando coerente com o título e
com o método do trabalho. É importante que sejam indicadas as aplicações teóricas ou práticas dos
resultados obtidos, bem como as limitações do estudo.

Referências: organizadas de acordo com a ABNT.
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