
        
 

VI ENCONTRO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FACISB 
10 e 11 de agosto de 2022 

 
Normas para submissão de trabalhos (resumos) 

 
Submissões de trabalhos (resumos):  16 de maio a 19 de junho de 2022. 
 
Link de Submissão: https://app.facisb.com.br/inscricao/  
 

CARACTERÍSTICAS DO RESUMO 
 
O resumo deve ser classificado em uma das categorias: 
 

 Ensino  

 Pesquisa 

 Extensão 
 

Tipos de resumo: trabalhos originais, relatos de caso, relatos de experiência.  

 

Todos os resumos devem seguir a formatação: 

 

 Título, Autores e respectivas afiliações. 

 O texto deve conter as seguintes seções, de acordo com o tipo de resumo: 

 Trabalho original: Introdução (Contextualização), Objetivos, Material e Métodos, 

Resultados (caso se aplique), Conclusão (caso se aplique), Palavras-chave (de 3 a 6) e 

Financiamento (caso se aplique); 

 Relato de caso:  Introdução (Contextualização), Relato de Caso, Conclusão e Palavras-chave 

(de 3 a 6);  

 Relato de experiência: Introdução (Contextualização), Relato de Experiência, Conclusão e 

Palavras-chave (de 3 a 6); 

 
Outras informações:  

 O resumo deverá ser OBRIGATORIAMENTE submetido pelo autor da apresentação. 

 Os resumos deverão conter no máximo 8 autores.  

https://app.facisb.com.br/inscricao/


        
 

 O último autor deverá ser o orientador ou o professor responsável pelo trabalho. 

Observação: NÃO serão aceitos resumos sem um orientador responsável.  

 Os resumos deverão conter no máximo de 300 palavras (excluindo título, autores, 

afiliações, palavras-chave e financiamento).  

 Não deverão ser utilizadas abreviações, tabelas, gráficos e referências. 

 Serão aceitos no máximo dois resumos por autor de apresentação. 

 No momento da submissão, será solicitada a carta de aprovação pelo CEP e/ou CEUA 

(quando aplicável, verificar documentação anexa) a qual deverá ser anexada em local 

apropriado.  

 Resumos inscritos na categoria errada ou que não respeitem a formatação serão 

indeferidos. 

 Todos os dados referentes aos autores e conteúdo dos resumos são de responsabilidade 

dos mesmos, não cabendo à comissão avaliadora corrigir ou alterar qualquer informação 

encaminhada. 

 
 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS RESUMOS PARA ACEITE E PARA APRESENTAÇÃO ORAL: 

 

Critérios de Avaliação: 

 Relevância e/ou natureza inovadora (potencial para gerar mudanças em condutas tais 

como rotinas diárias, futuras pesquisas, prática clínica);  

 Coerência entre os itens que compõem o resumo (título informativo e capaz de despertar 

interesse do leitor; consistência teórica e coerência entre objetivos, metodologia e resultados 

obtidos, conclusões pertinentes); 

 Qualidade e originalidade dos resultados apresentados; 

 Linguagem adequada. 

 

Outras informações:  

 Os resumos, sem identificação de autoria ou procedência institucional, serão avaliados por 

2 pareceristas independentes. 



        
 

 Trabalhos recusados terão os motivos explicitados pela comissão avaliadora e caberá à 

comissão organizadora do evento informar os autores desta decisão. 

 O resultado da avaliação será enviado para o endereço eletrônico do autor inscrito. 

 Cada aluno será selecionado para, no máximo, uma apresentação oral. 

 O gradeamento contendo data e horário das apresentações será divulgado no site da 

FACISB, a partir do dia 30 de junho de 2022, em aba relacionada ao evento. 

 As Normas para as apresentações (oral e pôster) encontram-se disponíveis em documento 

próprio. 

 Haverá premiação para os melhores trabalhos em todas as categorias, nas modalidades 

“pôster” e “oral”. Importante: Somente concorrerão aos prêmios trabalhos apresentados por 

estudantes. Trabalhos submetidos e apresentados por docentes não serão considerados para 

premiação.  

 Serão expedidos certificados com autoria completa, sendo 01 (um) certificado original para 

cada trabalho apresentado.  

 Os resumos aprovados serão publicados no suplemento da Revista Manuscripta Medica. 

 Em caso de dúvidas procurar a secretaria da comissão organizadora para esclarecimentos 

antes de submeter a inscrição. 

 

 

 



        
 

 

 



        
 

 


