
 

Chamada para Submissão de Resumos I Semana Integrada Facitec 

 

A Comissão Organizadora do I Semana Integrada da Facitec convidam toda a 

comunidade atuante nas áreas e subáreas de conhecimento da Psicologia, Odontologia e 

Direito para submeter seus trabalhos científicos para apresentação na forma de pôster. 

A I Semana Integrada da Facitec acontecerá nos dias 19, 20, 21 e 23 de novembro de 

2020, na plataforma online do Google Meeting. Serão aceitos resumos simples redigidos 

em língua portuguesa, de acordo com as normas disponíveis abaixo.  

 

Calendário de envio e avaliação de resumos da I Semana Integrada da Facitec 

 Envio de Resumos até 16/11/2020 

 Comprovação da inscrição até 16/11/2020 

 Envio de correções até 18/11/2020 

 Emissão de aceite até 19/11/2020 

 Apresentações no dia 21/11/2020 

 

Orientações gerais 

1. A inscrição de trabalhos científicos deverá ser realizada por via eletrônica, 

mediante o preenchimento do Formulário Eletrônico Google Forms para 

Envio de Resumos, disponível na Chamada para Submissão de Resumos; 

2. Certifique-se de que o e-mail informado esteja correto, pois todas as 

informações pertinentes à avaliação dos trabalhos submetidos e ao evento 

serão enviadas para ele. 

http://bit.ly/crz2018-c4a


 

3. Não serão aceitos trabalhos fora das normas e dos prazos estabelecidos no 

calendário do evento. Após o encerramento das submissões não será mais 

possível substituir o arquivo gravado no site. Assim, eventuais erros no 

arquivo, problemas de editoração ou de dados são de inteira 

responsabilidade dos autores; 

4. Não serão aceitos arquivos enviados por outros meios para gravação “a 

posteriori” no site da I Semana Integrada da Facitec; 

5. Os resumos submetidos deverão consistir de trabalhos inéditos de pesquisa 

ou extensão, soluções inovadoras para problemas das áreas de Psicologia, 

Odontologia e Direito. Serão aceitos resumos referentes a revisões 

bibliográficas integrativas, projetos de pesquisa e trabalhos concluídos em 

disciplinas referentes a essas áreas do saber; 

6. Os autores devem se certificar de que indicaram corretamente a área 

específica em que a pesquisa se encaixa, pois artigos alocados 

erroneamente podem ser recusados pelos avaliadores por não se 

encaixarem nos quesitos da avaliação. A Comissão Científica da I Semana 

Integrada da Facitec não procederá à reclassificação de trabalhos. 

7. Os resumos deverão ser redigidos na língua portuguesa ou língua inglesa, 

devidamente revisados a fim de atender às normas cultas da língua eleita 

para redação; 

8. Os resumos serão submetidos à avaliação por 2 (dois) revisores com 

comprovada experiência na área do trabalho. Em caso de pareceres 

conflitantes entre os revisores, o trabalho será enviado a um terceiro 



 

revisor para emissão de parecer final quanto à aceitação do trabalho. O 

parecer final será informado via e-mail ao autor tão logo seja emitido pelos 

revisores; 

9. Em caso de recusa do trabalho, os autores poderão proceder às 

correções/alterações sugeridas pelos revisores e submeter novamente o 

trabalho, respeitando-se as datas estabelecida no calendário do evento. 

Haverá apenas uma (1) oportunidade para correção, de forma que se as 

considerações dos revisores não forem atendidas, o trabalho será 

automaticamente recusado; 

10. Serão aceitos no máximo 2 (dois) resumos com até 7 (sete) autores cada, 

por inscrição; 

11. Todos os trabalhos aceitos pelo Comitê Científico serão publicados nos 

Anais e apresentados na forma de pôster, desde que a inscrição do primeiro 

autor esteja devidamente regularizada; 

12. A apresentação do pôster deverá ser realizada pelo autor inscrito no 

evento, o qual será identificado como o primeiro autor. O primeiro autor 

de trabalho aceito receberá certificado de apresentação na I Semana 

Integrada da Facitec, desde que este exponha efetivamente o pôster e 

permaneça à disposição da Comissão Científica e participe do evento no 

horário e no local estipulado para a apresentação dos trabalhos. Neste 

certificado também constará o nome de todos os coautores; 

13. Para a apresentação em pôster será aceita a substituição do primeiro autor, 

em caso de força maior, por qualquer um dos coautores, cujo nome deverá 



 

ser comunicado antecipadamente ao Comitê Científico e à Comissão 

Organizadora. 

14. A ausência do apresentador ou seu substituto, previamente informado, 

mediante justificativa plausível, no local e horário estabelecido pela 

Comissão Científica para a apresentação do pôster resultará na não 

emissão do certificado de participação na referida sessão.  

15. A ordem, local e data de apresentação dos trabalhos aprovados no 

Congresso serão determinadas pela Comissão Científica com 3 dias de 

antecedência. A Comissão Científica da I Semana Integrada da Facitec 

não permitirá nenhuma imposição e nem procederá, sob hipótese alguma, 

ao remanejo dos dias e horários determinados para a apresentação dos 

trabalhos, conforme orientação do apresentador, bem como a alteração de 

sua apresentação in loco; 

16. Os trabalhos que incluam trabalhos com pessoas somente poderão ser 

inscritos se apresentarem comprovação de protocolo deferido pelo Comitê 

de Ética (CE) da instituição na qual o projeto de pesquisa foi realizado. 

Cópia do certificado de aprovação pela CE deverá ser incluído no 

Formulário Eletrônico no campo específico para esse fim; 

17. Os trabalhos não deverão mencionar o nome comercial de produtos, 

apenas o princípio ativo e as dosagens utilizadas. Não serão aceitos 

trabalhos que se traduzam em promoção comercial de determinada marca, 

produto ou empresa. 

18. Casos não previstos serão arbitrados pela Comissão Científica. 



 

 

Normas para elaboração dos Resumos 

O objetivo do resumo é fornecer uma ideia clara e concisa sobre a informação que será 

apresentada em maiores detalhes na sessão de pôsteres. Um resumo deve conter alguns 

dos principais componentes de um artigo (hipótese, conclusão), mas apresenta as 

informações em um único parágrafo. Ao preparar o resumo, deve-se ter em mente que o 

público será variado em termos de conhecimento prévio a respeito do assunto 

apresentado. Dessa forma, todos os resumos deverão atender aos seguintes critérios: 

1. Formatação: Tamanho A4 (210 x 297 mm), espaçamento simples; 

margem superior, inferior, esquerda e direita de 2,5; 2,5; 3,5 e 2,5, 

respectivamente. O texto deve ser digitado no formulário específico da I 

Semana Integrada da Facitec (modelo), de forma que o cabeçalho e o 

logotipo  da I Semana Integrada da Facitec estejam presentes no arquivo. 

Após o preenchimento do formulário, o trabalho deverá ser salvo no 

formato PDF para então ser submetido. 

2. Título: usar letras maiúsculas e negrito (máximo 200 caracteres). Fonte 

Arial, tamanho 12, centralizado. 

3. Autor: o nome o autor deve estar em letras maiúsculas, sublinhado, 

abreviando-se somente o prenome intermediário, se houver (máximo 125 

caracteres). Fonte Arial, tamanho 10, justificado. 

4. Coautores: o nome dos coautores deve estar em letras maiúsculas, 

separados por “ponto e vírgula” (;), abreviando-se somente o prenome 



 

intermediário, se houver (máximo 250 caracteres). Fonte Arial, tamanho 

10, justificado. 

5. Filiações institucionais: Incluir as instituições, mediante chamadas 

numeradas sequencialmente, em algarismos arábicos sobrescritos, após o 

último sobrenome de cada autor para indicar o endereço institucional 

(máximo 200 caracteres). Caso algum autor participe de algum programa 

de fomento a pesquisa, este pode ser colocado logo após a filiação 

institucional do mesmo. Inserir endereço de e-mail do primeiro autor. 

Fonte Arial, itálico, tamanho 10, justificado. 

6. Resumo: deve consistir de parágrafo único, não excedendo 2400 

caracteres com espaço (aproximadamente 350 palavras). Esta seção deve 

ser clara, sucinta e, obrigatoriamente, explicar os objetivos pretendidos 

procurando justificar sua importância (sem incluir referências 

bibliográficas), os principais procedimentos adotados, os resultados mais 

expressivos e conclusões. Tabelas, quadros e figuras não são permitidos 

na composição do resumo. Não devem ser utilizados nomes comerciais de 

produtos ou empresas, jargões técnicos ou abreviaturas outras além de 

unidade de medidas. Fonte Arial, tamanho 11, justificado. 

7. Palavras-chave: serão incluídas no mínimo três e no máximo cinco 

expressões em português relacionadas ao tema do trabalho, em ordem 

alfabética, separadas por “ponto e vírgula” (;) e que não estejam presentes 

no TÍTULO (máximo 100 caracteres) Fonte Arial, tamanho 11, 

justificado. 



 

8. Certificado de aprovação na CEUA: Incluir o certificado como imagem 

no formato JPG através do Formulário Eletrônico. 

 

Motivos para rejeição dos trabalhos: 

1. Ausência de hipótese; 

2. O delineamento experimental e métodos não estão suficientemente 

descritos; 

3. Os dados são insuficientes para apoiar as conclusões; 

4. O resumo não apresenta os resultados de forma concisa ou fornece uma 

conclusão lógica; 

5. O resumo está mal redigido ou demonstra uso inadequado da língua eleita 

para redação; 

6. O resumo promove um produto ou procedimento, favorecendo uma 

empresa ou organização; 

7. O material apresentado é um tópico de revisão e não um estudo original; 

8. Ausência de certificado da Comissão de Ética ou número de protocolo 

junto à CE; 

9. Os resultados apresentados não são aditivos à construção do conhecimento 

na área ou não são inéditos. 

 

Normas para a apresentação dos Pôsteres 

1. O primeiro autor do trabalho selecionado deverá apresentá-lo na forma de 

pôster, ficando sob sua responsabilidade a preparação e apresentação, em 



 

dia e horário pré-estabelecido, que será posteriormente divulgado pela 

Comissão Organizadora; 

2. O tamanho do pôster deverá seguir o modelo da I Semana Integrada da 

Facitec; 

3. Nos pôsteres devem constar os seguintes tópicos: Título, nomes dos 

autores e filiação institucional (tal como apresentado no resumo), 

introdução, objetivos, material e métodos, resultados (preferencialmente 

na forma de figuras, gráficos e tabelas), discussão sucinta, conclusões e, 

se essenciais, principais referências bibliográficas; 

4. A letra utilizada deverá ter tamanho suficiente para ser lida na 

apresentação online; 

5. A Comissão Organizadora não se responsabiliza pelos trabalhos não 

apresentados no período estipulado; 

6. No horário estabelecido pela Comissão Organizadora para apresentação 

do pôster, o primeiro autor ou alternativamente um coautor representando 

o trabalho, em caso de impedimento do primeiro autor, deverá 

obrigatoriamente estar presente para prestar explicações e discussões com 

os participantes do evento. 

7. A lacuna gerada pela ausência do apresentador no local e horário 

previamente estabelecidos pela Comissão Organizadora, comprometendo 

a fluência das apresentações, implicará na impossibilidade do mesmo em 

apresentar qualquer trabalho na edição seguinte do Congresso; 



 

8. O certificado de apresentação do trabalho será emitido apenas para o autor 

ou coautor que efetivamente estiver presente durante o período estipulado 

para sua apresentação. Trabalhos cujos autores não expuserem o pôster ou 

não estiverem presentes no horário de apresentação, constarão apenas nos 

anais do evento e não receberão certificado de apresentação. 

 

 

  

Janaúba, 10 de novembro de 2020 

 

COPPEX FACITEC 


