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REGRAS PARA SUBMISSAO DE TRABALHOS 

 

Os participantes poderão inscrever trabalhos que serão apreciados pelo Comitê Técnico 

Científico do II Seminário de Iniciação Científica e Extensão da FAMAZ e VII 

JORNADA ACADÊMICA CIENTÍFICA INTEGRADA DA FAMAZ" para, em caso 

de aprovação, serem apresentados durante o evento em Sessões de Comunicação Oral.  

Os trabalhos serão apresentados de acordo com os seguintes eixos temáticos: 

 

EIXO I – SAÚDE E EDUCAÇÃO 

EIXO II- DIREITOS HUMANOS ÉTNICOS E RACIAIS 

EIXO III- INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

EIXO IV - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE 

(PET-SAÚDE) 

 

Durante o processo de submissão, informar no “assunto” do email em qual eixo o seu 

trabalho se encaixa. 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHO:  

A. O autor apresentador deverá estar inscrito no evento até 30 de Maio de 2018. A 

inscrição somente será considerada efetivada após o pagamento do boleto referente ao II 

FAMAZCIENCIA.  

B. Será permitida a inscrição de trabalhos assinados por até 8 (oito) autores no total.  

C. Para a inscrição, os trabalhos devem ser elaborados em conformidade com as 

instruções abaixo.  

D. Os resumos deverão ser enviados até o dia 15/05/2018, para o e-mail: 

nupex.ic@famaz.edu.br  

E. Apenas os resumos enviados para o endereço de e-mail nupex.ic@famaz.edu.br 

serão analisados pelo Comitê Técnico Científico do evento.  

F. A divulgação dos trabalhos aceitos e o horário de apresentação serão informados na 

página: http://www.famaz.edu.br/portal/iniciacao-cientifica/ , assim como no quadro de 

avisos do NUPEX (2 andar, Bloco I) 
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G. A não aprovação do trabalho NÃO incide direito à devolução da taxa de inscrição.  

 

2. CONDIÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DOS TRABALHOS  

2.1 NORMAS PARA O ENVIO DE RESUMOS:  

Os resumos deverão ser enviados até o dia 15/05/2018, para o e-mail: 

nupex.ic@famaz.edu.br  

As inscrições dos resumos serão realizadas exclusivamente através do e-mail acima. 

 

O resumo deverá ser escrito utilizando fonte TIMES NEW ROMAN 12, espaçamento 

simples, conforme as instruções abaixo: 

Título: LETRA MAIÚSCULA em NEGRITO; 

Autores: Nome e sobrenome primeiro autor 
1
; Nome e sobrenome segundo autor 

1
; (...), 

Nome e sobrenome orientador docente FAMAZ 
2 

Título dos autores: 1 Acadêmico de Medicina FAMAZ; 2 Docente do curso de 

Medicina FAMAZ 

Resumo: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e Conclusão. 

 

 O resumo deverá ser digitado sem parágrafos, de acordo com a norma culta e a 

nova ortografia da língua portuguesa.  

 Os conteúdos dos resumos são de inteira responsabilidade de seus respectivos 

autores, bem como as opiniões neles expressas, que não refletem 

necessariamente as da Faculdade Metropolitana da Amazônia ou da Comissão 

Organizadora do II FAMAZCIENCIA  

 Trabalhos que NÃO atendam às regras não serão aceitos no evento.  

 Não incluir gráficos, figuras, fotos, tabelas ou quadros nos resumos.  

 Os trabalhos que necessitarem de parecer do Comitê de Ética devem indicar no 

resumo o número e a situação do parecer. 

 

NORMAS PARA O ENVIO DO RESUMO 

- Número máximo de palavras: 400 palavras 

- Espacamento simples 

- Fonte: Times New Roman, 12. 
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- Título: em letras maiúsculas e em negrito.  

- Autores: relacionar o nome completo dos envolvidos no trabalho. Cada trabalho 

deverá ter no máximo 8 (oito) autores, incluindo a participação obrigatória de um 

orientador, sendo este um docente da FAMAZ. O nome do autor apresentador deverá 

ser colocado em negrito e sublinhado. Os nomes dos autores devem ser separados por 

ponto e vírgula e com numeração de titulação sobrescrita. Ex: Maria Ferreira Castro
1
; 

Pedro da Cunha Soares
2
;  

- As titulações dos envolvidos no trabalho devem ser separadas por ponto e vírgula, 

sendo o número correspondente a cada autor com sua respectiva titulação, sobrescrito.  

Ex: 1 Acadêmico de (nome do Curso); 2 Especialista em (área) 

- E-mail: deve ser inserido o do autor apresentador e do docente orientador abaixo das 

titulações dos autores;  

- Instituição: nome(s) por extenso da(s) instituição(ões) a(s) qual(is) os autores estão 

vinculados, com a sigla entre parênteses. Ex: Faculdade Metropolitana da Amazônia 

(FAMAZ); 

- A totalidade de palavras do resumo incluirá todo o conteúdo enviado por email: título, 

nome dos autores, a titulação, e-mails, resumo, etc.  

 

2.2 FORMA DE APRESENTAÇÃO:  

2.2.1 Modalidade Comunicação Oral:  

- Os resumos aprovados deverão ser apresentados em slides.  

- Os modelos de slides para apresentação estarão disponíveis na página da Iniciação 

Científica da FAMAZ até o dia 15 de Agosto 2018. 

- Cada apresentador terá no máximo 10 minutos para apresentação do trabalho.  

- A apresentação do trabalho ocorrerá dia 01 de Setembro de 2018, das 8 às 11:30h. 

- O local de apresentação dos trabalhos será em local a ser informado no dia do evento 

Slides dimensionados para Apresentação de tela 4:3;  

Largura: 25,4cm; Altura: 19,05cm.  

Orientação dos slides: Paisagem;  

Tipo de fonte e tamanho de letra: Arial, tamanho mínimo 28.  

É permitida a utilização de imagens, gráficos, quadros, fluxogramas, etc.  
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Obs.:  

1) Será emitido APENAS um certificado por trabalho apresentado, no qual 

constará o título do trabalho apresentado e o nome do apresentador do trabalho, 

demais coautores e orientador. 

2) O certificado será emitido via email (nupex.ic@famaz.edu.br) apenas para o 

autor correspondente (aquele que enviou o resumo) e para o orientador (quando 

o e-mail deste estiver disponível no resumo). 

 

Obs: não haverá apresentação em formato de BANNER. 

mailto:nupex.ic@famaz.edu.br

