
1. O envio do resumo deverá ser realizado exclusivamente por meio eletrônico, no e-mail 

mostracientificauninovafapi@gmail.com, no período de 30/10/20 a 06/11/20, na modalidade Apresentação Oral. 

2. Cada participante poderá́́́  inscrever 01 (um) trabalho como apresentador (a), na modalidade Apresentação Oral. 

Não há limite de inscrição de participante como coautor. 

3. O apresentador deverá estar, obrigatoriamente, inscrito na II Mostra de Iniciação Científica antes do envio do 

resumo. Serão permitidos no máximo 06 (seis) autores, contando com o apresentador (a) e o orientador (a). 

4. Todos os resumos submetidos deverão ter contado com a orientação de um professor (a) do UNINOVAFAPI, 

identificado como orientador (a). 

5. Após avaliação pela comissão científica, os resumos aceitos serão disponibilizados por meio eletrônico, no e-mail 

mostracientificauninovafapi@gmail.com, com as respectivas datas e horários de apresentação. O horário estabelecido 

para apresentação deverá ser seguido com rigor, sem tolerância. 

6. A comissão científica não emitirá pareceres ou justificativas para o não aceite de resumos. A seguir, alguns critérios 

que serão observados na análise dos resumos submetidos: 

Vernáculo inadequado; 

 Tópicos ausentes; 

Metodologia inadequada, questionável e/ou não claramente descrita; 
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 Conclusões que não correspondem ao método de análise de dados e/ou aos resultados; 

Falta do número do parecer do CEP/CEUA dos trabalhos que envolvem seres humanos e/ou animais. 

7. Os resumos selecionados serão avaliados durante a II Mostra de Iniciação Científica pela banca examinadora 

composta por dois professores da Comissão Científica do Evento. Eles atribuirão notas individuais aos trabalhos 

apresentados, não passiveis de recurso. 

8. Só serão avaliados e receberão certificados os trabalhos apresentados pelo autor (bolsista ou colaborador) para a 

Comissão Avaliadora no horário previamente definido. Não será́́́  aceita apresentação por coautor ou orientador. 

9. Será entregue o certificado de apresentação do trabalho via e-mail após encerramento da amostra científica. Não 

serão permitidas alterações no título e/ou autor e coautores após o aceite do resumo. 

10. O apresentador (a) e o orientador (a) são responsáveis por todas as informações e documentações enviadas. 

11. Serão premiados dois trabalhos um de cada categoria (original e revisão integrativa) com a publicação do artigo 

na revista UNINOVAFAPI, conforme as normas de orientação para publicação na revista. A nota dos trabalhos para 

premiação serão dadas pela banca examinadora de cada trabalho conforme ficha de avaliação disponibilizada.  

 

INSTRUÇÕES PARA ENVIO DE RESUMOS 

Idioma: português. 

Titulo: em letras maiúsculas com no máximo 120 caracteres (com espaços). 

Autores: separados por vírgulas, devem escritos da seguinte forma: último sobrenome por extenso (apenas com a 

primeira letra maiúscula) seguido das iniciais dos nomes em maiúsculas, sem espaçamento entre elas. No máximo 6 

(seis) autores. O apresentador deverá ser obrigatoriamente o primeiro autor e o orientador deverá ser o último autor. 



Resumo: deverá ter no máximo 1.500 caracteres (sem espaços) em único parágrafo. Deve ser estruturado e as 

palavras deverão estar explicitadas no resumo em negrito conforme a categoria. 

Palavras-chave: selecionar no mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chave que correspondem às palavras ou expressões 

que identifiquem o conteúdo do resumo. Para isso, deve-se consultar a lista de “Descritores em Ciências da Saúde - 

DeCS”, elaborada pela BIREME (disponível em http://decs.bvs.br/) ou no MeSh (disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh). 

Considerações Éticas: para pesquisas científicas envolvendo seres humanos ou animais, colocar no resumo o número 

de aprovação do Comitê̂̂̂  de Ética em Pesquisa ou Comitê̂̂̂  de Ética em Experimentação Animal.  

Apoio Financeiro: inserir quando houver, descrever o órgão de apoio. 

Exemplo a ser seguido: 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTE RENAL CRÔNICO 

 Ramos IRBF1, Silva ABR1, Cabral MF1, Silva JCB1, Martins IFN2  

1Aluna de graduação do Centro Universitário Uninovafapi – Teresina-PI.  

Email: aureaflores@gmail.com 

2 Professora Doutora do Centro Universitário Uninovafapi – Teresina-PI. Email: professororientador@gmail.com 
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MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO:  

A apresentação será oral, em plataforma remota zoom, em salas simultâneas, conforme relação encaminhada.  

O título deve ser o mesmo utilizado no resumo e ser escrito em letras maiúsculas. Em anexo o template contendo o 

modelo da apresentação. Seguir rigorosamente o modelo enviado.  

O nome do (a)  apresentador  (a) deve ser identificado com um asterisco (*) e foto no canto superior direito.  

O (A) apresentador (a) terá 10 (dez) minutos para apresentar o trabalho para a Banca Examinadora, que terá 5 (cinco) 

minutos para arguição.  

 


