
 
 

EDITAL - Nº 16/2021 

I MOSTRA CIENTÍFICA DE PESQUISA, EXTENSÃO  E 
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA- FCMP/AFYA 

 
EDITAL DE CHAMADA DE TRABALHOS 

 
 

1. DA APRESENTAÇÃO DO EVENTO 

A Diretoria Geral e a Direção Acadêmica em conjunto com a Coordenação do curso de 

graduação em Medicina, Coordenação de Pesquisa e Extensão – COPEx, e coordenação 

de monitoria da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, no uso das suas atribuições, 

torna público o presente edital de Chamada de Submissão de Resumos para o I Mostra 

científica de Pesquisa, Extensão e iniciação a docência a ser realizada  no dia 11 de 

dezembro de 2021. 

2.  DO OBJETIVO 

A I Mostra científica de Pesquisa, Extensão e iniciação a docência objetiva propiciar um 

espaço de trocas, integração produção coletiva de conhecimentos, assim como apresentar 

as ações de Pesquisa,  Extensão,  programa de iniciação a docência e experiências práticas 

didático-pedagógicas exitosas realizadas pelos  docentes e discentes dos cursos de 

graduação. 

 

3. DA SUBMISSÃO DE RESUMO 

3.1 A submissão de trabalhos fica condicionada à inscrição de participação no 

evento do(s) autor(es),  de forma gratuita por meio de formulário on line ( 

https://forms.gle/XEnxLikJXjPJMqqbA ) 

3.2 A submissão de trabalho I Mostra científica de Pesquisa, Extensão e iniciação 

a docência será na forma de resumo  simples; 

3.3 Os trabalhos serão avaliados pela comissão e destes 15 serão selecionados para 

a comunicação oral. 

3.4 Poderão submeter resumos docentes vinculados à Instituição. 

3.5 Para projetos de pesquisa e extensão e/ou programas de monitoria  a submissão 

https://forms.gle/XEnxLikJXjPJMqqbA


do resumo simples é obrigatória; 

 

 

 4. DAS REGRAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

4.1 O resumo submetido no evento somente será aprovado para apresentação e 

publicação se for compatível com as instruções a seguir: 

4.1.1  Com relação aos trabalhos relacionados à  atividades de pesquisa e extensão 

as propostas devem enquadrar-se em atividades que promove a interação 

transformadora entre ensino superior e demais setores da sociedade, por meio da 

produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o 

ensino e a pesquisa, devendo estes, serem orientados pelos respectivos docentes 

responsáveis. 

4.1.2 Com relação a iniciação à docência, os autores devem construir relatos de 

experiências com base nas suas atividades de iniciação à docência, devendo os 

trabalhos serem orientados pelos seus respectivos docentes com apoio da 

coordenação de monitorias. 

4.1.3 Com relação discentes que não fazem parte dos programas de Pesquisa, extensão e 

monitoria, poderão submeter o relato de experiência desde que apresente orientação de 

um docente vinculado a IES. 

 

4.1.4. Cada inscrito poderá apresentar até 1 trabalho como autor principal.  

4.1.5 O trabalho pode envolver até 6 alunos e 2 docentes como orientador; 

4.1.6 A submissão do resumo deverá ser feita exclusivamente através da 

plataforma CANVAS (em local específico por área: Pesquisa/ Extensão/ 

Monitoria/ Ensino), especificadamente no curso I Mostra científica de 

Pesquisa, Extensão e iniciação a docência segundo cronograma 

apresentado no item 8 deste edital. 

4.1.7 O modelo do  resumo  pode ser consultado no 

curso I Mostra científica de Pesquisa, Extensão e iniciação a docência. 

4.1.8 Em hipótese alguma serão aceitos resumos enviados por e-mail ou qualquer outro 

meio de comunicação. 



4.1.9 Os resumos deverão conter os seguintes tópicos, considerados obrigatórios: 1.  

Introdução/justificativa; 2. Objetivos; 3. Métodos/ descrição da experiência / Passo a 

passo da prática; 4. Resultados/impactos; 5. Considerações finais. 

4.1.10 O resumo não deve ultrapassar uma página ou o limite de 500 palavras, contando 

com espaços entre as palavras. Não deverá conter figuras, tabelas ou referências. O texto 

deve ser escrito de forma clara e concisa, utilizando construções lógicas e objetivas da 

norma padrão da língua portuguesa. 

4.1.11. O título não deve ultrapassar 150 caracteres, contando com espaços entre as 

palavras, nem utilizar siglas e abreviações, usando todas as letras maiúsculas. O resumo 

deverá conter de três a cinco palavras-chave. 

4.1.12. Estas orientações devem ser seguidas com o máximo rigor. Qualquer 

inobservância às normas acima acarretará o não aceite do resumo enviado. 

 

5 COMUNICAÇÃO ORAL 

5.1 Compreende-se por comunicação oral, a exposição verbal e argumentação 

do  trabalho; 

5.2 Para a modalidade de comunicação oral deverá ser submetido o resumo , 

conforme normas contidas neste edital e utilizar o template disponibilizado 

pela comissão do evento na ocasião da comunicação da aprovação; 

5.3 A apresentação do trabalho poderá ser realizada por qualquer membro da 

autoria; 

5.4 O apresentador deverá estar presente na sala virtual 15 minutos antes da 

sua  apresentação; 

5.5  A apresentação será feita somente de forma síncrona na plataforma ZOOM, 

em link que será divulgado anteriormente ao evento para os participantes. O 

tempo será controlado pelos organizadores das sessões de modo a garantir as 

mesmas condições a todos os apresentadores.  

5.6  Quanto ao conteúdo da apresentação deverá: ter clareza; utilizar o mínimo 

de texto e fazer uso de figuras, fotos, vídeos, tabelas e recursos gráficos para 

melhor esclarecer seu trabalho; organizar as informações de modo a que as 

ideias centrais do trabalho sejam facilmente compreendidas 

5.7 A apresentação deverá ser feita em até 10 minutos; 

5.8 Será permitida arguição pelo público ao final de todas as apresentações; 



5.9 Somente os 15 melhores trabalhos enviados serão apresentados oralmente; 

5.10 Todos os  trabalhos aprovados serão publicados no anais do evento. 

5.11 O cronograma com data e horário e o espaço virtual de apresentação 

serão         definidos pela organização do evento e divulgados no 

site da Faculdade de ciências médicas da Paraíba/AFYA segundo 

cronograma apresentado neste edital. 

 

6 DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

6.1 O trabalho será avaliado quanto aos critérios abaixo, em escala de 0 a 10 sendo 0- Não atinge 

o critério e 10- Atinge perfeitamente o critério; 

A saber: 

1- O trabalho é original e inovador? (0-10) 

2- Impacto na formação do estudante? (0-10) 

3- O trabalho é relevante e tem pontos que o eleva a um trabalho extraordinário? (0-10)  

4- O texto é coerente, escrito com clareza e é bem estruturado conforme as normas do edital? 

(0-10) 

5- As considerações finais condizem com os objetivos e resultados obtidos pelo método? (0-10)  

 

6.2 O resultado final será obtido através da média simples entre os cinco itens elencados acima. 

Critérios para desempate: 1 - Maior pontuação obtida no item 2 ;  2 - Maior pontuação obtida 

no item 1;  3 - Maior pontuação obtida no item 5. 

 

7 PREMIAÇÃO 

7.1 Cada resumo será analisado por avaliadores, que emitirão notas segundo os critérios 

estabelecidos pelo item.  

7.2  O julgamento será realizado em formulário padronizado e elaborado pela Comissão 

Organizadora e Científica, com score de 1 a 10 para cada um dos itens de avaliação. 

7.3   Os três ganhadores serão divulgados durante o encerramento do evento; 

7.4  Os resumos aprovados, concorrerão ao Prêmio melhor trabalho do evento, recebendo 

certificado de Premiação. 

 

 

8 CRONOGRAMA  

DATA ATIVIDADE LOCAL 



23/11/2021 Lançamento edital e abertura das submissões Site institutional/ Plataforma CANVAS 

28/11/2021 Termino das submissões Plataforma CANVAS 

03/12/2021 Divulgação final dos trabalhos aprovados Site institutional  

11/12/2021 Apresentação  oral dos trabalhos aprovados Zoom 

11/12/21 Divulgação dos trabalhos premiados Zoom  

 

 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 8.1. A Comissão Organizadora e Científica reserva-se o direito de cancelar, interromper, 

suspender ou adiar a submissão e/ou publicação dos trabalhos no todo ou em parte, em 

caso fortuito ou de força maior. 

 8.2. Os casos aqui omissos e não previstos serão analisados pela Comissão Organizadora 

e Científica que é soberana nas decisões a serem tomadas com relação a toda realização 

do evento. 

8.3 O envio de qualquer trabalho implica automaticamente a cessão dos direitos autorais 

aos organizadores; 

8.4. Ao enviar o trabalho para publicação, os autores e orientadores autorizam a Comissão 

Organizadora e Científica a publicarem ou divulgarem o trabalho, com seus respectivos 

nomes, não cabendo qualquer pagamento por direitos autorais. 

 8.5. Os resumos assinados serão de responsabilidade exclusiva de seus autores, não 

refletindo, necessariamente, a opinião dos organizadores do evento.   

  

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Adriene Jacinto Pereira 

Leonardo Cabral Cavalcante  

Bárbara Maria Soares P. Wanderley 

Anielle Chaves de Araújo Brandão 

Rachel Cavalcanti Fonseca 

Felipe Bento de Sousa 

Eveline  de Almeida Silva Abrantes 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA 



Fabiana Medeiros de Brito 

Layza De Souza Chaves Deininger 

 Denise Mota Araripe Pereira 

Sandra Fernandes Pereira de Melo 

Felipe Proenço de Oliveira 

Luisiane de Avila 

Rosa Camila Gomes de Paiva 

Monica Almeida Lima  

Quênia Gramile Silva Meira 

Alinne Beserra de Lucena Marcolino 

Clélia de Alencar Xavier Mota 

Cesar Augusto de Freitas e Rathke 

Linda Susan de Almeida Araújo 

Ideltônio José Feitosa Barbosa 

Núbia Kelly Rodrigues Ribeiro 

 

 

João Pessoa, 23 de Novembro de 2021.  

 

 

Anielle Chaves de Araújo Brandão  

Coordenação de Pesquisa e Extensão- COPEx  

 

Rachel Cavalcanti Fonseca  

Coordenação do Programa de Monitoria 

 

Adriene Jacinto Pereira  

Diretora de Graduação  

 

Sérgio Ricardo Bezerra dos Santos  

Diretor Geral 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  ORIENTAÇÕES PARA OS AUTORES  

 

O resumo deve ser escrito considerando um máximo de 500 palavras, digitados em papel A4 

(tamanho 21 cm por 29,70 cm), com margem superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 

cm, parágrafo justificado, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento simples entre linhas desde a 

Introdução à Palavras- chaves. 

A ordem dos tópicos do resumo deve ser a seguinte:  

1. Título: Deve estar figurado no topo da página, centralizado, todas as letras das palavras em 

maiúsculo, em negrito e fonte tamanho 12 (doze); não ultrapassar 150 caracteres contando com 

espaço; não utilizar siglas e abreviações. 

 2. Autores: Abaixo do título, deverá estar o nome do (s/as) autor(es/as), descritos por extenso, 

alinhar à esquerda, fonte tamanho 12 (doze), itálico, seguidos por algarismos arábicos, 

sequenciais e sobrescritos na mesma linha separados por vírgula (,). O nome do(a) autor(a) 

apresentador(a) deve ser destacado em negrito, com no máximo 6 co-autores (alunos) e até dois 

docentes orientadores. Logo abaixo dos nomes dos autores, o nome do curso, a instituição a qual 

pertencem. Adicionar apenas o e-mail do autor principal.  

3. Resumo: Após os nomes dos autores, deve-se escrever os tópicos Introdução, objetivos, 

descrição da experiência/passo a passo da prática, impactos, considerações finais ou 

recomendações em fonte tamanho 12, negrito, itálico, seguido de dois pontos. O resumo deve 

estar em um único parágrafo de no máximo 500 palavras, contando com espaço entre as palavras, 

sem recuo na primeira linha. Deve ser usado espaçamento simples entre linhas, justificado, em 

fonte tamanho 12 para o texto, sem citação de autoria. Não deve conter figuras, tabelas ou 

referências. O texto deve ser escrito de forma clara e concisa, com construção lógica e objetiva 

da norma padrão da língua portuguesa. Introdução: Deve-se apresentar um texto inicial que 

introduza a ideia a ser explorada no relato de experiência. Objetivos: Devem ser claros, concisos 

e descritos no tempo verbal infinitivo. Deve-se incluir as competências que se pretendeu 

desenvolver com a prática. Descrição da Experiência / passo a passo da prática: Descrever a forma 

como foi desenvolvida a experiência e todas as suas etapas. Amostras, variáveis estudadas, forma 



de avaliação. Resultados/ Impactos/Análise: Apresentar os impactos observados durante a 

experiência exitosa. Considerações finais ou Recomendações: Devem responder estritamente ao 

objetivo e elencar as principais contribuições descritas no relato. 

4. Palavras-chave: Após o resumo, escrever o termo Palavras-chave em fonte tamanho 12, 

negrito, alinhado à esquerda. Em seguida listar no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) 

palavras-chave que identificam a área do resumo e sintetizam sua temática, separadas e 

finalizadas por ponto (.), com a primeira letra maiúscula e o restante em minúsculo (salvo casos 

de nomes próprios e siglas. 


