
 

 

 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTESÃO 

EDITAL 01/2017.2 

III SEMANA DE PESQUISA / XI SIMPÓSIO DE ZOOTECNIA / III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO 

CIENTIFICA DE ENFERMAGEM DA FACULDADE IESM (III SEMICENF)/ X ENCONTRO DE 

LETRAS 

 

Data de realização: 07 a 11 de novembro de 2017 

Local: Faculdade IESM 

Avenida Boa Vista nº700 - Bairro: São Francisco, CEP: 65631-350, Timon – MA 

Fone: 99 3212-3869 

Horário: 13h30 às 20h00 

 

1. Objetivo 

Proporcionar a toda comunidade acadêmica a divulgação do conhecimento 

cientifico produzido na IES, por meio da apresentação e discussão de trabalhos 

científicos. 

 

2. Participantes 

 Poderão submeter trabalhos: professores, alunos, egressos de graduação e pró-

graduação da Faculdade IESM; 

 Cada autor poderá submeter e apresentar no máximo 02 (dois) trabalhos; 

 Todos os componentes do trabalho deverão estar inscritos no evento. 

 

3. Inscrições  

 As inscrições ocorrerão de 13 de outubro a 03 de novembro de 2017; 

 Deverão efetuar pagamento da taxa no setor financeiro da Faculdade IESM; 

 Taxa no valor de 25,00 reais (individual); 

 Inscrições realizadas na secretaria do curso do aluno ou professor. 
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4. Elaboração dos trabalhos 

A elaboração do resumo deverá atender, rigorosamente, às instruções descritas 

abaixo. Faça o download do modelo de resumo simples e digite o seu trabalho sobre 

ele, pois o mesmo já contempla as normas. Em seguida, verifique se realmente as 

solicitações para cada tópico foram atendidas. Todos os trabalhos submetidos 

deveram ter como orientador um professor da Faculdade IESM; 

 

A formatação do documento deverá atender, obrigatoriamente, ao estipulado 

no modelo disponível. Resumos fora do padrão não serão aceitos pela Comissão 

Científica. 

A extensão total do documento não deverá ultrapassar 1 página, formatada de acordo 

com o modelo disponível. 

O trabalho, na forma de  resumo simples, deverá ser digitado em editor de 

texto Microsoft Word, em português, fonte Times New Roman, espaço simples entre 

linhas, em papel tamanho A4. As margens: superior e esquerda com 3 cm e inferior e 

direita com 2,5 cm, sem recuos, alinhamento à esquerda, texto corrido, sem parágrafo, 

tamanho máximo de uma página (ver modelo). O texto deve ser enviado em arquivo 

.doc com tamanho máximo de 2 MB. 

 

O resumo deverá conter: 

•   Título 

•   Autores 

•   Qualificação dos autores 

•   Corpo do texto 

•   Palavras-chave 

•   Apoio financeiro (chamada de rodapé) 

  

Título: deverá ser escrito com fonte Times New Roman, tamanho 14, em negrito e 

centralizado, com somente a letra inicial da primeira palavra maiúscula. Os nomes 

científicos escritos em itálico. Não deve ser finalizado com ponto. Utilizar uma 



chamada para nota de rodapé (asterisco) para apoio financeiro da pesquisa FAPEMA 

ou PIBIC/IESM. Deixar espaço de uma linha após o título. 

 

Autores: serão permitidos até oito autores por trabalho. Redigir os nomes dos autores 

por extenso, fonte 12, centralizado, com apenas a primeira letra maiúscula, sem 

abreviações e separados por vírgula. O último sobrenome de cada autor deverá ser 

seguido de número em algarismo arábico, sobrescrito, correspondente à respectiva 

chamada no item “Qualificação dos autores”. 

 

Qualificação dos autores: deverá ser apresentada abaixo dos nomes dos autores, 

justificado, fonte 10. Indicar pelo mesmo número em algarismo arábico sobrescrito ao 

nome do autor, em forma de expoente, à esquerda. Apenas o apresentador deverá ter 

o e-mail disponível. Dispor o cargo e local de trabalho/curso/pesquisa e, quando 

possível, as qualificações devem ser agrupadas por instituição e por graduação/pós-

graduação. Deixar espaço de duas linhas em branco após este tópico. Importante: o 

primeiro autor deverá ser o apresentador do pôster (neste último caso, se selecionado 

para tal). 

 

Corpo do texto: deverá conter, no máximo, 400 palavras, fonte 12, em parágrafo 

único, alinhado à esquerda, sem recuo no primeiro parágrafo. Conter uma sequência 

lógica, contemplando introdução, objetivo, material e métodos, resultados e 

conclusão, sem que esses subitens sejam destacados no texto. Elaborar frases curtas 

para descrever resumidamente e ordenadamente os itens especificados. Detalhar 

minimamente o material e os métodos empregados na pesquisa, bem como os 

resultados e a conclusão, para compreensão do leitor. Não deverá conter citações, 

referências bibliográficas, abreviaturas, figuras ou tabelas. Palavras estrangeiras e 

nomes científicos devem ser grafados em itálico. 

 

Palavras-chave: deverá ser de no máximo cinco, redigidas abaixo do corpo do texto, 

alinhadas à esquerda, separadas por vírgula. O termo “Palavras-chave” deverá ser 

acompanhado de dois pontos. Além da primeira palavra-chave, iniciar apenas os 

nomes próprios com letra maiúscula. Terminar com ponto final. 



 

Apoio financeiro: deverá ser descrito em nota de rodapé, com utilização de asterisco. 

Obrigatório apenas para alunos ou professores do PIBIC/IESM. 

 

5. Data limite para envio de trabalhos  

 Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail: 

pesquisa.extensao@faculdadeiesm.com.br; 

 Envio até as 23h59 do dia 31 de outubro de 2017; 

 Trabalhos enviados em horário e data posterior não serão avaliados, ou seja, 

recusados de imediato; 

 Resultados serão divulgados dia 03 de novembro de 2017. 

 

6. Banner/Pôster 

 Esta modalidade destina-se a apresentação de resumos. Os trabalhos serão 

apresentados na forma visual, afixado em local destinado para o agrupamento de 

banners/postes. O banners/postes que será apresentado em painel deverá conter 

dimensões de 120 cm de altura por 90 cm de largura. Deve permanecer exposto no 

local indicado durante o tempo destinado a sessão de 13h30 às 17h50 ou 18h10 às 

20h00, com a presença do autor indicado para apresentação/explanação do seu 

trabalho durante o período da sessão para avaliação pela comissão do evento. A 

afixação do banner e o material necessário para esse fim será de total 

responsabilidade dos autores. O tempo de apresentação para comissão do evento será 

de 5 a 10 minutos. Faça o download do modelo do banner. 

 

7. Monitoria 

 

 Serão ofertadas 10 vagas para monitores, destinando-se uma vaga para cada 

curso em execução na Faculdade IESM, não tendo proposta de aluno de alguns 

dos cursos, será destinado vaga para curso (os) como maior número de ofertas; 

 Período destinado para se inscrever será do dia 13 ao dia 25 de outubro, nas 

secretarias de curso; 
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 Receberão certificado pela monitoria; 

  Desempenharão atividades junto à comissão organizadora do evento; 

 Serão isentos de taxa de inscrição; 

 Poderão apresentar trabalhos no evento; 

 Deverão entregar junto com ficha de inscrição histórico escolar para avaliação; 

 Como critério de avaliação será pelo desempenho acadêmico verificado no 

histórico escolar; 

 O resultado da monitoria será divulgado dia 27 de outubro de 2017. 

 

8. Publicação em anais 

 Os trabalhos apresentados na III Semana de Pesquisa da Faculdade IESM serão 

publicados nos Anais do evento, o qual será disponibilizado após o evento no 

site da Faculdade IESM.  

 

9. Certificação do evento 

 Os participantes do evento receberão certificado, se confirmada à presença de 

75%; 

 Os participantes do evento que submeterem trabalhos e forem aceitos, 

somente será expedido um certificado por trabalho para o apresentador com 

nome de todos os demais autores do trabalho. 

10. Itens de Avaliação 

Itens de Avaliação Sim Não 
Não se 

aplica 

O trabalho é adequado para publicação no formato 

apresentado? 
 
 

 
 

 
 

O título reflete o conteúdo e os objetivos do trabalho?  
 

 
 

 
 

O resumo é conciso e informativo?  
 

 
 

 
 

As palavras-chave são adequadas?  
 

 
 

 
 

A linguagem do trabalho é compreensível?    
 

 
 

 
 

A introdução é adequada e restringe-se ao assunto do 

trabalho? 
 
 

 
 

 
 



A metodologia utilizada está compatível com os objetivos 

propostos e é compreensível? 
 
 

 
 

 
 

Os resultados foram discutidos e interpretados 

adequadamente? 
 
 

 
 

 
 

As conclusões estão de acordo com os resultados e 

objetivos? 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

______________________________________ 
Prof. Dr. Raniel Lustosa de Moura 

Coordenador de Pesquisa e Extensão 
 
 
 
 

______________________________________ 
Prof. Me. Cristiano de Assis Silva 

Diretor Acadêmico 
 


