
	

Rua Itália Pontelo, 50 e 86 – Sete Lagoas, MG – CEP 35.700-170 - Telefax (31) 3773.3268 
www.facsete.edu.br 

	
	

	
	

 
 
 

I JORNADA ACADEMICA E CIENTÍFICA DA FACSETE 
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

	
	

Convidamos a comunidade acadêmica interna a enviarem seus resumos para a I Jornada 

Acadêmica e Científica da FACSETE, que tem por objetivo proporcionar o crescimento 

acadêmico-científico e uma maior integração entre graduandos. O evento ocorrerá de 11 a 13 
de novembro e os resumos poderão ser enviados por e-mail até dia 05/11/2019. Poderão ser 

submetido trabalhos advindos de caso clínico, trabalhos de conclusão de curso, iniciação 

científica, projetos e atividades de extensão.  

Conforme estabelecido em termo de compromisso, alunos envolvidos em atividades de 
iniciação científica e extensão devem obrigatoriamente enviar seus trabalhos. 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA SUBMISSÃO DO RESUMO 

O resumo deverá apresentar título, autores e suas respectivas filiações, sendo estruturado 

em texto corrido abordando: introdução; objetivos; metodologia; resultados e discussão; 

conclusões. E ao final do texto deve ser adicionado 3 descritores (palavras-chaves). 

O texto deverá ser redigido em Língua Portuguesa, utilizando fonte Arial tamanho 14 para 

título e tamanho 12 para os demais elementos textuais. O corpo do resumo deverá ter 

parágrafo justificado e espaçamento simples e apresentar o limite máximo de 1.500 

caracteres considerando o espaço. 

Os  nomes  dos  autores  devem  estar  escritos  por  extenso,  sem  abreviações, 

centralizado e na ordem em que deverão aparecer no pôster, logo abaixo do título do 

trabalho. O vínculo institucional deve estar especificados logo abaixo aos autores. 

Não será aceito ao longo do texto: gráficos, tabelas ou outros recursos visuais. 

Atenção: conferir se as grafias estão corretas, pois serão assumidas em certificados e demais 

materiais oficiais da jornada. Os trabalhos deverão ser submetido em PDF pelo e-

mail  jornadaac.facsete@gmail.com   



	

Rua Itália Pontelo, 50 e 86 – Sete Lagoas, MG – CEP 35.700-170 - Telefax (31) 3773.3268 
www.facsete.edu.br 

	
	

 Ao enviar o trabalho, colocar no corpo do e-mail: nome do autor principal do trabalho e seu 

endereço eletrônico. 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA CONFECÇÃO E APRESENTAÇÃO DO POSTER 

O pôster  deve ser autoexplicativo, de preferência com o mínimo possível de texto e o 

máximo de ilustrações (figuras, diagramas e tabelas), sendo as referencia não obrigatórias. O 

apresentador obrigatoriamente deverá ser o primeiro autor do trabalho. 

O pôster pode ser impresso em papel nas dimensões 1,20m de altura por 0,90 de largura e 

utilizando o layout disponibilizado pelo CInEx. 

Tempo de apresentação 5 min. 

 

	

________________________________________	
Érica	Guilhen	Mario	

Coordenadora	de	Iniciação	Científica	e	Extensão	-	CInEx	
	

	

	

	

	

	

	

	 	


